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K ATA P E N G A N TA R

Buku ini aslinya betjudul, Ilmu Ushul Fikhi, oleh Sych Abdul-
wahab A! KhaUaf. Yaitu himpunan kuliah-kuliah Ushul fikih yang
bdiau berikanpada Fakultas Syari’ah Universiias AI AzharKairoMesir.
Beliau adalah salah scorang doscn senior pada fakultas terscbut.

Menurut kurikulum IAIN tahun 1986. buku ini adalah buku wajib
pada fakultas Syari’ah IAIN di ncgcri kita ini. Oleh karcna banyak
anjuran dari tcman-tcman baik dari kalangan doscn maupun dari ka-
langan mahasiswa IAIN supaya buku ini diicrjcmahkan, agar supaya
lebih mudah difahami, maka kami tcijemahkanlah kc dalam bahasa kita
menurut harfiah aslinya.

Karena tcijcmahan ini bukan teijemahan bahasa, maka banyak
isinya itu berbau Mesir. Di antaranya mengcnai hukum Pcrdaia dan
Pidana yang bcrlaku di negeri itu. Sebagai contoh kami kemukakan di
sini iaiah Pasal274 KUHP Mesir yang berbunyi, Perempuan bcrsuami
melakukan zina, diancam dengan hukuman pcnjara paling lama dua
tahun. Tapi bagi suaminya diberikan hak uniuk menghentikan pclak-
sanaan hukuman itu bila dia suka mempergauli kembali scbagaimana
scbelumnya. Padahal KUHP di negeri kita perempuan yang berzina itu
wewenang suaminya ini tidak ada.

Isi buku ini cukup padat. Oleh karena itu, selain dari mahasiswa
IAIN maka bagi seluruh golongan kaum Mu.slimin di negeri kita demi
untuk memperdalam pengetahuannya dalam ushul fikih, hendaklah di



punyai dibaca dan diresapkan ke dalam hati. Mcmpclajari fikih lanpa
ushul fikhi, maka tidak mantap.

Sebagai scorang manusia biasa yang tidak mungkin luput dari
salah dan khilaf, oleh scbab itu tcgur sapa yang bcrsifat memban̂ n,
akankamitcrimadcnganscnanghali.Untukitusebelumdansesudahnya
kami aturkan terima kasih.
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P E N D A H U L U A N

Ta’rif (definisi). Telah di sepakati oleh para Ulama Muslim dari
seluruh mazhab, sekalipun berbeda-beda pendapat, namun mereka
sê at mcngatakan bahwa setiap apa yang berasal dari perkataan dan
pcrtuaian orang. Sama saja, atau dia benipa ibadat, ataumua’malat, atau
keĵ atan, atau hal ihwal seseorang. Atau apakah salah satu dari bcntuk
pcijanjian. atau lindakan-tindakan. di dalam syari’at Islam itu mcmpu-
nyai hukum. Hukum itu sebagiannya berdasarkan nash yang tcrdapat
dalam A1 Quran dan Al-sunnah. Dan sebagiannya Udak tcrang-
terangan bcrdasaikan nash, tapi oleh dalil-dalil syari’at yang berdiri
atasnya. Dan diberi tanda-tanda. Dengan perantaraan dalil dan tanda-
tanda itulah mujiahid sanggup menyampaikan kepada yang dimaksud
dan menerangkannya.

Yaitu himpunan hukum-hukum syari'ar yang bersangkut dengan
apa yang bersumberkan dari pcikataan dan pcrbuatan seseorang. Mem-
pcrgunakan nash-nash yang terdapat dalam A1 Quran dan sunah
Mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar’i lain. Dalam hal ini
tidak mengenyampingkan nash-nash yang dibentuk oleh fikih.

Ilmu fikih menurut isiilah syar’i, yaitu ilmu dengan hukum-
hukum syar’i amaliah yang diperaktekkan dan dikemukakan secara
mcndetail. Atau himpunan hukum syar’i amaliah di uraikan secara
terpcrinci. Para Ulama telah membuat suatu ketetapan bahwa dalil-dalil
yang dipergunakan terhadap hukum-hukum syar’i yang bersangkut
dengan amal pcrbuatan itu dikembalikan kepada empat hal yaitu. Al-
Quran, sunah. ijma’. dankias. Sumberpenama yaitu A1 Quran. Sudi itu
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.mcnafsirican apa yang bclum jclas. mcngkhususkan yang umum,muthlak, untuk mcnjclaskan duduk persoalan dansuni .h
mcngaitkan yang
mcnycmpumakannya.

Untuk ini orang mcmbahas tiap-tiap dalil dari dalil-dalil tcrsebut
di atas. untuk mcwujudkan bukii-bukii nyata terhadap sesufin
dijadikan hujah terhadap orang lain. Mcnjadikan sumber tasyri (̂ m-undang-undang) mempunyai paksaan untuk mcngikut hukum
hukumnya. Dan menurut syarat-syarat dan macam-macamnya yang
dikemukakan secara kulli-kuUi.

b u a t

hukum-hukum syar’iJuea orang mcngadakanpcmbahasandalam !
î ah dengan mempergunakan dalil-dalil tcrsebut di atas. Hal im

mcnolong memantapkan pengertian terhadap nash-nash, dan lamuk
mengambil pengertian dari yang bukan icksnya peratû r̂  loghaw(bahasa) daiTtasyri’iyah. Juga orang mengadakan

yang minta bantuan hukum kepada mujtahid. Para mujtahid imlah
yang mcncrangkan dengan ijtihadnya mengenai syarat-syarat. tradisi-
tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dan hukumnya.

Dari himpunan peraturan dan pembahasan-pembahasan yang ber-
sangkut dengan dalil-dalil syar’i inilah orang membuarnya menjadi
hukum Dengan hukum-hukum inilah orang dapat menentukan duduk
pcrsoalannya sesuatu itu. Di samping apa yang di kemukakan tentangk̂um itu masih ada lagi peraiuran-pcraluran lam dat̂ Sdian guna untuk menyempumakan pembentukan ushul hkih.

Ushul fikih menurut isiilah syari’at ialah ilmu, peraturan-per-
aturan dan pembahasan-pembahasan yang mana dengan itulah ô gsampai mempergunakan hukum-hukum syar iamaliah (yang ber-
sangkut dengan amal perbuatan) yang menunjukkan secaraĥimpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikanhukum-hukum syari’at amaliah yang

kul l i i tu

o r a n g

A t a u

orang untuk mempergunakan
menunjukkannya secara terpcrinci.

Maudhu’, yaitu judul pembahasan dalam ilmu fikih. Yaitu per
buatan makallaf (orang yang sudah mampu memikul tanggung jawab
hukum) agar supaya dapat memikul apa yang ditetapky sŷ an at terhadapnya. Ahli fikhi membahas masalah jual beli yang dilakukan oehmuk̂ af, masalah upah-mengupah. masalah rungguan, dan masalah
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wakil mewakilkan. Masalah scmbahyang, puasa, zakat, haji, pcm-
bunuhan, mcng-kazaf, pencurian dan mcngikramya. Dan bcrusaha
tuk mcngetahui hukum syar’i, pada sctiap pcrbuatan dari scgala macam
pcrbuatan.

u n -

Maudhu’ pcmbahasan dalam ilmu ushul fikhi, yaitu dalil syari’i
kulli agar supaya dapat ditctapkan dcngannya hukum-hukum kulli.
Orang melakukan pcmbahasan dalam masalah kias dan yang bcrsangkut
dcngan hujah. Masalah a’am dan apa-apa yang disangkuikan kcpadanya.
Dan masalah amat dan apa yang di lunjukan kcpadanya. Untuk ini dapat
dikcmukakan conioh-contoh yang jclas.

A1 Quran adalah dalil pcitama bagi hukum. Nash-nash yang
bcrsangkut dcngan tasyri’, tidak bolch dibcrikan kcpada suaiu hal, malah
di antaranya apa yang tcrdapat dalam singkat amar dan nahi. Apa yang
tcrdapat dalam sighat a’m dan sighat mulhlak. Sighat a’m, sighat nahi,
sighai amar dan sighat ithlak. Macam-macam kulli dari macam-macam
dalil syar’i yang bcrbcniuk a’m, yaitu A1 Quran.

Ahli ushul mcmbahas sctiap macam yang dikcmukakan ini, agar
sampai kcapda scmacam hukum kulli yang ditunjukkan atasnya. Dalam
pcmbahasan yang dilakukan iiu maka orang minta baniuan dcngan
kctctapan mctodc-mctode bahasa Arab dan hal-hal
gunakan syari’at. Dcngan pcmbahasan itu orang sampai kcpada sighat
amar menunjukkan kcpada wajib dan sighat nahi yang mcnunjukkan
kcpada haram. Sighat a’m itu menunjukkan kcpada melipuii seluruh
ifrad a’m secara pasli. Sighat ithlak menunjukkan ketetapan hukum
secara muthlak, mcletakan undang-undang yang akan datang. Amar itu
bagi wajib dan nahi itu bagi haram. A’am itu mengatur ifrad
Qaihi’. Muthlak itu menunjukkan kcpada saiu (tunggal tanpa kait.

Qawaid kulli dan lainnya dan apa-apa yang menyampaikan ahli
ushul melakukan pcmbahasan untuk menempatkan suatu masalah. Lalu
diambil oleh ahli fikhi peraturan-peraturan yang baik dan dilaksanakan
untuk mcmperinci dalil kuUi, agar dcngannya itu sampai kcpada hukum
syar’i. yang bcrsangkut dcngan amal pcrbuatan seseorang. Ada suatu
kaidah yang berbunyi, -Amar (perintah) itu untuk yang wajib. Berfir-
man Tuhan dalam AI Quran,-

y a n g m e m p e r -

s e c a r a
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Hai orang-orang berimann, tepatilah janji

Menempati janji iiu hukumnya adalah wajib.

Ada pula kaidah yang berbunyi,- Nahi Oarangan)
haram. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

untuk yang

!i
9 ^

Hai orang-orang beriman, janganlah menghina suatu kaum dari
suatu kamu

Menghina itu hukumnya adalah haram.
Ada pula kaidah yang berbunyi,- A'am (kata-kata yang bersifat

umumjmengaturifradnyasecarapasti. Berfirman Tuhan dalam Al-
Quran,-

Diharamkan kepadamu ibu-ibu kamu.

Mengawini ibu-ibu itu hukumnya adalah haram.
Ada pula kaidah yang mengatakan,- Muthlak itu menunjukkan

pribadi apa saja. Berfinnan Tuhan tentang kifarat zihar,- Maka hen-
daklah dia memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu merupakan
juzuk dalam hai kifarat. Budak di sini berbentuk umum, meliputi yang
Muslim dan yang bukan. Dari apa yang dikemukakan di sini maka
jelaslah perbedaan dalil kulli dan dalil juz-i. Dan antara hukum kulli dan
hukum ju2-i.

Dalil itu adalah beitientuk umum. yang dalam pciaksanaannya
secara berangsur-angsur mengarah kepada juz-iyat. Umpamanya, amar
(perintah) nahi (larangan), a’m (berbentuk umum), muthlak, ijma'sharih
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(terang-terangan). ijma’sukuli (secara diam-diam. Kias itu ada yang
dinashkan kcpada sebabnya dan ada pula kias itu yang mengambil
kesimpulan dari sebabnya. Amar kulli itu melipuii seluruh sighat yang
terdapat pada sighat amar. Sighat nahi itu di bawahnya melingkupi
seluruh sighat yang terdapatpada sighat nahi. Amar itu adalahdalil kulli.
Nash yang terdapat pada sighat nahi itu adalah dalil juz-i.

Dalil kuUi itu adalah semacam a’m dari dalU, melingkupi bebe-
rapa bagian. Umpama. wajib, haram, sah, dan bathal. Wajib itu adalah
hukiTO kulli yang padanya itu mcliputi, wajib mcnepati janji, wajib
menjadi saksi dalam perkawinan, dan wajib apa saja yang diwajibkan.
Haram itu adalah hukum kulli yang meliputi. Haram beraina, haram
mcncuri dan haram apa saja yang diharamkan. Begitu juga sah dan
bathal. Wajib im adalah hukim kulli, wajib memperbuat penjelasan
hukum juz-i.

Ahli ushul lidak mengadakan pembahasan lentang dalil juz-i. Dan
bukan pula apa yang menunjukkan kepadanya oleh hukum kulli supaya
dapat melctakkan hukum kulli bagi dalil menunjukkan agar supaya ahli
fikW menutupi bagian-bagian itu untuk membuahkan hukum teiperinci
danpadanya. Ahli fikhi lidakmembahas dalil-dalD kiUli, dan bukan pula
menunjukkan terhadapnya dari hukum kuli. Hanya melakukan pemba¬
hasan itu pada dalil juz-i dan apa-apa yang ditunjukkan oleh dalil kulli
itu terhadapnya.

Tujuan dan maksud ilmu fikhi yaim raenerapkan hukum-hukum
syar’i teihadap perbuaian-peibuatan orang. Fikhi yaitu tempat kerabaU
hakim dalam mengadili perkata, dan mufti dalam berfatwa. Tempat
kcmbali bagi mukallaf untuk mengetahui hukum syar’i, dan apa yang
bersumber danpadanya, perkataan dan perbuatan. Inilah tujuan maksud
dari Uap-tiap und̂ g-undang. Tidak ada maksud lain selain dari mem-
peikatak̂  materi dan hukum-hukumnya teihadap perkataan dan per¬
buatan. Tiap-iiapmukallafituharus mengetahui apa-apa yangwajibdan
apa-apa yang haram teihadapnya itu.

Tujuan maksud dari ushul fikhi yaitu mempraktekkan undang-
undang, dan melakukan penyelidikan-penyelidikan untuk menunjukkan
teiperinci supaya sampai keapda hukum syar’i yang menunjukkan
kepadanya. Maka dengan qawa’id dan pembahasan itulah orang mema-
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hami nash-nash syar’i. Mengetahui hukum-hukum yang ditunjukkan
kepadanya. Dan dengan itulah orang selalu menget̂ ui hal-hal yang
belum jelas. Dan apa-apa yang dapat menguatkan ketika teijadi penen-
tangan antara saw sama lain. Dengan undang-undang d̂  pembahasan
itulah orang menyimpulkan hukum dengan kias atau ihtisan atau isUsh-
hab atau lainnya dalam peristiwa-peristiwa yang belum ada nash dengan
hukumnya.

Dengan undang-undang dan pembahasan itulah orang memahami
apa-apa yang disimpulkan oleh imam mujtahid. Dan menimbang antara
jalan pemikiran yang berbcda-beda dalam segi hukum tentang suatu
peristiwa. Memahami hukum terhadap bentuknya dan menimbang di
antara hukum yang bcrbeda-beda iw. Hal ini tidak mungkin kecuali
dengan berdiri di atas daUl hukum dan rainta banwan hukum dari segi
dalilnya. Hal ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu ushul fikih. Inilah
yang menjadi dasa fikih dari segi membanding bandingan.
Timbul dan Perkembangan

Timbul hukum fikhi iw bersamaan dengan timbulnya Islam. Islam
iw adalah himpunan dari akidah, ibadat dan hukum-hukum ŷ g ber-
sangkut dengan perbuatan. Sebcnamya hukum ini telah ada di zaman
Rasulullah saw. Hukum iw terambil dari apa yang terdapat dalam A1
Quran. Danjugahukum bersumber dari Rasul. BerupafatwadalanisuaW
peristiwa atau hukum yang dijawhkan dalam suaw sengketa atau
jawaban dari pertanyaan. Himpunan hukum fikih iw dalam perkem-
bangannya pertamakali terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul,
bersumber dari A1 Quran dan sunnah.
Pada masa sahabat, orang menghadapkan peihatian kepada peris¬
tiwa-peristiwa yang berbahaya, yang tadinya belum pemah dihadapi
olehkaum Muslimin. dan belum pemah teijadi di masa R^̂ uUah SAW
Dalam hal ini sebagian dari Mujtahid iw melakukan ijtihadnya me-
mecahkan persoalan hukum. berfatwa. dan membuat syari’at. Orang
menyerahkan persoalan ini kepada sekumpulan orang. Mula-mula
hukum-hukum iw mereka kumpulkan dengan melakukan ijtihad.
Hukum yang berkenaan dengan fikih dalam perkembangan kedua
terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul, fatwa-fatwa sahabat dan
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kcputusan-kcputusan mcngenai suatu peristiwa. Sumbcmya iaiah A1
Quran, sunah dan ijiihad para sahabat.

Dalam kedua perkembangan ini hukum itu bclum lagi dibukukan.
bclum lagi di syari’aikan tcrhadap kcjadian-kejadian yang diwajibkan.
1api pcmbuai; hukum dalam pada iiu bclum lagi mencocokan membuat
fasal-fasal undang-undang tcrhadap peristiwa yang terjadi. Ketika itu
hukum bclum lagi bcrpola ilmiah yang merupakan uraian terperinci
tcrhadap suatu peristiwa atau kasus. Ketika itu himpunan hukum itu
bclum lagi dinamakan fikhi. Dan sahabat yang bertindak dalam masalah
ini ketika itu bclum lagi dinamakan flqaha.

Pada masa tabi’in dan tabi’in berikutnya ketika bangkitnya imam
-imam mujtahid, hampir dua abad lamanya, abad kedua dan abad ketiga
Hijrali. dunia Islam semakin meluas, dan yang memasuki Islam itu sudah
banyak orang-orang yang sclain Arab, maka kaum Musliminuj! . - n i e n g -
hadapi cobaan berat dan kesulitan-kesulitan. Ketika itu timbuUah penye-
lidik-pcnyelidik, pembahas-pembahasan yang dilakukan. timbuUah
gcrakan kemajuan dan aliran Rationalisme. Semuanya itu membuat para
muftahid itu mempcrluas pendiriannya dalam bcrijtihad, dan mulailah
mereka membuat peraturan-peraturan dan perundang-undangan untuk
menghadapi banyak kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa.

Mcrcka mulai membuka pintu pembahasan-pembahasan tasyri’
bagi hukum fikih. Banyak hukum-hukum itu yang di syari’atkan dengan
banyaknya periwtiwa-peristiwa yang teijadi. Hal ini dilimpahkan
kepada suam badan yang bertugas menghimpun dan menyusun hukum-
hukum fikhi. Dalam perkembangan ketiga maka dibentuklah peraturan-
peraturan dari hukum-hukum Allah dan Rasul. Di samping itu juga
tcrambil dari fatwa-fatwa sahabat, hukum-hukum yang sedang berlaku,
fatwa-fatwa mujtahid dan kesimpulan-kesimpulan yang mereka ambU.
Sumber pengambilannya iaiah A1 Quran, Sunah, ijtihad sahabat, imam-
imam dan para mujtahid. Pada masa itu hukum sudah mulai dibukukan.
Di samping itu sunah juga sudah mulai diberi corak ilmiah.

Harus diingat bahwa di samping menunjukkan sebab-sebab usul
Qx)kok pembasan) dalam fikhi ini maka yang berbentuk umum inilah
yang menjadi cabangnya. Orang-orangnya dinamakan fuqaha. Ilmu ini
dinamakan ilmu fikhi. Kitab fikhi yang mulai-mulai dibukukan orang
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ialah A1 Muwathak oleh imam Malik. Dialah yang mengumpulkan
bahan-bahan untuk membina hukum atas permintaan khalifah A1 Man-
■sur. Di samping itu imam Malik ini juga mensahkan sunah dan fatwa-
fatwa sahabat dan tabi’in dan tabi’in berikutnya. A1 Muwatoak itu
mempakan kitab hadis dan fikhi. Inilah asas fikhimya orang Hijaz.

Kemudian ada pula kitab yang ditulis oleh imam Abu Yusuf,
sahabat Abu Hanifah. Dia menulis sejumlah kitab yang kemudian mlis-
annya ini menjadi dasar fikhinya orang Irak. Ada pula kitab yang ditulis
oleh imam Muhammad bin Hazan. juga sahabat Abu Hanifah. Dia
menulis tentang lahimya enam riwajat, yang dikumpulkan oleh Abu
syahid dalam kitabnya,- A1 Kafiy. Dan syarahnya oleh Sarkasyi dalam
kiiabnya A1 Mabsuth. Kitab ini dijadikan tempat pengambil̂  fiklu
-nazhab Hanafi. Imam Muhammad bin Idris As syafi’i di Mesir
kitalmya,- A1 Urn, menjadi dasar fikhi mazhab Syafi’i.

Ilmu ushul fikhi ini bam muncul yaitu pada abad ke-II Hijrah.
Karcna pada abad peitama. orang belum lagi membutuhkannya. Rasul
berfatwa dan menjatuhkan hukuman yaitu dengan wahyu yang diteri-
manya dari Tuhan yaitu A1 Quran. Dan dengan yang mengikutinya yaitu
sunah. Dan dengan ijtihadnya sendiri. Jadi ketika itu Rasul belum
membutuhkan ushul, dan belum membutuhkan undang-undang dan
belum raengambil kesimpulan-kesimpulan. Para sahabat berfatwa dan
menjatuhkan hukuman yaitu dengan nash-nash yang mereka pelajari
dengan memiUki bahasa Arab. Tanpa membutuhkan tata bahasa. De¬
ngan inilah mereka memahami nash-nash itu.

Mereka mengambil kesimpulan bukan dengan nash, tapi dengan
kekuasaan. tasyri’ yang lertanam ke dalam jiwa mereka dari Rasul.
Mereka beidiri pada sebab-sebab-’ mrunnya ayat-ayat dan tumnnya
hadis-hadis itu. Mereka memahami maksud-maksud orang yang
buat syari’at dan prinsip-prinsip tasyri’. Tapi setelah terbuka luas keis-
laman itu dan orang Arab telah bercampur-baur dengan bangsa-bangsa
lain, dan sudah waling berdiskusi dan saling menulis dalam bahasa Arab
maka banyak raufradat-mufradai bahasa lain masuk ke dalam bahasa
Arab. Dan metode-metode yang di pakai itu bukan lagi dari metode
bahasa Arab. Ucapan lidah Arab tidak bisa lagi dipeitahankan.

Sudah banyak hal-hal yang menyerupai dan hal-hal yang teikan-

m e m -
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!dung dalam mcmahami nash-nash. Orang sudah lidak lagi membu-
tuhkan tala bahasa dan peraturan-pcraturan bahasa Arab. Sebenamya
dcngan tata bahasa itulah orang dapai memahamkan nash Al-qur’an dan
sun̂  itu. O ĝ Arab dapat memahami nash-nash itu karena nash itu
tcrsimpan dalam bahasanya. Kini orangiclah meninggalkan tata bahasa,
nahu dan sharaf, padahal dcngan nahu itulah orang dapat mcnentukan
sahnya pcmbicaraan.

Pada masa itu limbul fajar tasyri*. Î mah teijadi pertengkaran
scngjt antara ahli hadis dcngan ahli ra-i (ratio). Ada di antara mereka itu
yang berani mcngemukakan alasan-alasan yang tfdak diperlukan dan
ada pula yang mcmbantah habis-habisan. Masing-masing pihak berseni
untuk membuat undang-undang dan membahas dalil-dalil-syar’i, dan
syarat-syarat dalil yang dimima dan cara-caramengemukakan dalil-dalil
tersebut. Yang menjadi topik pembahasan ini ialah hal-hal yang ber-
sangkut dcngan dalil-dalil dan tata bahasa. Maka tetbentuklah ilmu ushul

. fi k i h .

Mula-mula kecil sckali. Sebagaimana menurut keblasaan kita
pcihatikan tiap-tiap sesuatu yang lahir itu mula-mula kecil, lapi lama
kelamaan berangsur-angsur menjadi besar. Demikian pulalah hal ini
setclah berusia dua ratus tahun. Kini hukum fikih tersebar luas di m a n a -

mana. Dan ketika itu pulalah hukum ini mulai terpccah-pecah. Karena ■
tiap-tiap imam mujtahid yang empat itu (Syafi’i. Hanafi, Maliki dan
Hambali) mengemukakan dalil hukumnya. Dengan mcngemukakan
alasan-alasan. Tiap-tiap yang membantah itu beAehendak kepada alas-
an berbeniuk hujah. Tiap-dap dalil yang dikehendaki dan alasan-alasan
yang dikemukakan dibentangk̂  di atas peraturan-peraturan yang ber-
sangkut dengan ushul.

Orang yang mula-mula mengumpulkan yang bercerai-berai ini
menjadi suatu himpunan tersendiri ialah imam Abu Yusuf, teman Abu
Hanifah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nadim di dalam
kitataya, A1 Fahrasat Tapi apa yang ditulisnya itu tidak sampai kepada
ki ta .

Orang yang mula-mula membukukan undang-undang ilmu ini
dan pembahasannya itu dikumpulkan tersendiri menjadi susunan yang
kuat, dap-tiap dalil yang dikemukakannya itu dilengkapi dengan bukti-
bukti yang Icngkap dalam bentuk penyelidikan ialah imam Muhamad
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bin Idris As Syafi’i meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dia menulis
risalah yang bereangkut dengan ilmu ushul im. dmwayaikanoleh leman-
nva sendiri ArRabi’al Muradi. Katanya. Yang mula-mula mcnulis ilmu
iid (ushul fikih ini) ialah imam Syaf i. Scielah itu bertunit-turut orang
menyusun ilmu ini. Ulama ilmu kalam mengikutt jalan yang ditempuh
oleh orang yang menyusun ilmu ini. Sedangkan jalan yang ditempuh
oleh Ulama-ulama Hanafi adalah jalan lain.

Adapun Ulama-ulama kalam, jalannya lain. Karena mcreka itu
menguatkan peraiuran ilmu ini. Mereka mcmbahas. meneliti. raenŷ
lidiid dan mcnciapkan apa-apa yang mereka kuatkan dengan buko-b̂tersebut. Hujah yang mereka kemukakan lentang peraturan mi bdak
dibicarakan panjang lebar lerhadap apa yang disimpulkan oleh irnam-
imam mujtahid dalam segi hukumDan tidak dnkatkan dengan furu

dikuatkan oleh akal maka di sanalah(cabang)nya. Teiiiadap apa yang
berdirinya bukii-bukti. Itulah dia usul syar’i. Sama saja. baik yang sesuai
dengan cabang mazhab atau yang berbeda.

Kebanyakan dari mereka ini adalah ahli-ahli ushul yang ter-
masyhur mazhab Syafi’i dan Maliki. Kitab ushul yang masyhur yang
disusun orang berdasarkan mctode ini ialah kitab A1 Mushafa oleh Abu
Hamid A1 Ghazali As Syafi’i. meninggal pada tahun 635 Hijrah. Kitao
A1 ahkam oleh Abu Hasan A1 Amadi As Syafi’i, meninggal pada tahun
631 Hijrah. Kitab A1 Minhaj oleh Baidhawi As Syafi’i, meninggal pada
tahun 675 H. Dan yang paling bagus syarah (tafsir) ialah syarah A1
Azanawi.

berbeda. Karena merekaUlama-ulama Hanafi, jalannya juga
menempatkan peraturan itu. Pembahasan-pcmbahasan ŷ g r̂sangkui
dengan usul (pokok, atau yang menjadi dasar dalam usul fikih) menurut
pendapat mereka, imam-imam merekalah yang membina ilmu im ber¬
dasarkan ijtihad mereka. Padahal imam-imam mereka itu tidak menc-
lapkan qawa’id amaliah, cabang hukum mcnumt imam-imam mereka
itu Menurut pendapat mereka dalam meneliti peraturan-peramran
hukum, maka imam mereka yang menyimpulkan dan yang membina.
jadi bukan semata-mata bukti nazari.

Untuk ini kebanyakan mereka itu menyebulkan di dalam kitab-
kitab mereka. hal itu adalah cabang. Kadang-kadang sebagian peraturan
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usul itu. dibina di atas apa yang disepakati. dan ini adalah cabang.
Mcnurut pcndapat imam-imam mereka itu bahwa usul fikih itu hanya
merupakan cabang dari fikih. Di antara kitab-kitab ushul fikhi yang
masyhurmenurut metode ini ialahkarangan Abi Zaid Dabusi. meninggal
pada tahun430 HDan kitab A1 ManarolehHafidNasafi. meninggal pada
tahun 790 Hijrah. Sejarahnya yang paling baik yaitu kitab Masykatul
A n w a r .

Sebagian Ulama dalam menyusun ilmu ini menempuh jalan
menggabungkan antara kedua metode yang dahulu. Yaitu meneliti
peraturan ushul dan mengemukakan bukti-bukti. Demikian juga dengan
mengadakan penelitian terhadap cabang-cabang ilmu fikih dan
ikatnya. Di antara kitab-kitab ushul fikih
masyhur, yaitu metode gabungan, iaiah:
-Kitab Badi’un Nizam jami’bainal bazdawi wal ahkam. oleh

Muzafaruddin AI Bagdadi. Meninggal pada tahun 694 Hijrah.
-Kitab Taudhih, oleh Shadratus Syari’ah.
-Kitab At Tahnr, oleh Kamal bin Himam
-Kitab Jami’uljawami’, oleh Subki.

Di antara karangan karang modem yang mengelola ilmu ini iaiah:
-Kitab Irsyadul fukhul ila tahqiqi haq min ilmil ushul. oleh imam

Syaukani. meninggal pada tahun 1250 H.

-Kitab Ushul fikhi, oleh almarhum Syeh Muhamad AI Khudri Bey
meninggal pada tahun 1927 Masehi.

-Kitab Tashilul wushul Ua ilmil ushul. oleh Syeh Muhamad Abdurrah¬
man Abdul Mahlawi, meninggal pada tahun 1920 Masehi.

Kami panjatkan puji kepada Allah yang melimpahkan kumianya
kepada kami untuk menela’ah kebanyakandari kitab-kitab ini. Dan yang
telah menunjuki kami kepada usaha yang cukup berhasil ini. yang kami
bma mcnjadi sumbcr tasyri’ Islam. Jelas dan terang. Dan telah meny-
ingkapkan kepada kami jalan lurus tcrbcntang yang ak̂  kami lalui.
Yang telah mcnjelaskan pembahasan-pembahasan hukum kepada kami]
memantapkan pengertiandah mcnjelaskan hikmah Syari’ kepada kami.
Dalam hal ini kami menela’ah pembahasan-pembahasan loghawi

m e n g -
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(menunit bahasa) dan yangbersangkut dengan tasyri’ (pcmbuat hukum)
dengan sighai undang-undang. untuk memudahkan pemahaman dan
peneiitian kepada kami.

Dan yang telah meraelihara kami dalam contoh-contoh yang
bersangkut dengan praktek, bcrdasarkan nash-nash syri’ dan dari un¬
dang-undang negara. Untuk mengetahui bagaimana memanfa’tkan
amalan dengan ilmu ini. Kami anggap tidak baik banyak maudhu’
memperbandingkan antara hukum tasyri’, dengan dasar hukum negara.
Untuk mcnjelaskan bahwa maksud keduanya itu adalah satu, yaim dapat
memahami dengan bclul nash-nash hukum tersebut. Dan meneliti
maksud dari Syri’ tentang apa yang telah disyari’ikannya. Meng-
amankan bunyi teks undang-undang im sendiri dari pcrbuatan tersia-sia.

Dan yang lebih penUng lagi yaitu mengarahkan pertiatian untuk
membahas ilmu ushul fikih, dan segala peraturannya. Bukan untuk
membahas hal-hal yang bersangkut dengan peribadatan. Dia hanya
menipakan alat atau wasilah untuk mcnjelaskan syari’t memelihara
kemaslahatan umum. dalam batas-batas ketentuan Uahi. Dan dengan
inilah hakim menjalankan keadilan dalam mengadili suatu perkara. Dan
menjalankan peraturan-peramran yang beriaku. Bukan khusus dengan
nash-nash syar’i dan hukum-hukxim syat isaja.

Peringatan
Definisi ilmu. maudhu’. tujuannya, timbulnya. dibangsakan

kepada seluruh ilmu. Dalam hal ini termasuk orang yang mengarang,
yang menempatkan hukum syari’at dan masalah-maŝ ahnya itu. Ke-
seluruhaimya ini dinamakan prinsip-prinsip ilmu. Bagi ilmu merapakan
gambar secara global, dan oleh syari’. dijadikan dasar dalam mem-
pelajarinya. Dalam hal ini biasa bagi pengarang-pengarang.
mengemukakan karangaimya itu dalam menguraikan ilmunya itu mele-
takkan hal ini pada kata pendahuluan. yaitu mengemukakan pnnsip-
prinsipnya itu.

Kebanyakan Ulama-ulama itu menyusun risalah khusus dalam
prinsip-prinsip ilmu. Di antaranya ada risalah yang dicetak tipis-tipis
namun besar faedahnya, disusun oleh Syeh Ali Rajab Shahihi, yang
menamakan risalahnya itu. Meneliti prinsip-prinsip ilmu yang sebelas.
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Ibnu Khaldun menulis dalam Mukadimahnya. pada bagian tcrakhir. di
Mtaranya satupasalyang berjudul, Membawa sesuatu dalam ilmu yana
tersangkutan dcngan syari’at. bahasa dan akal fikiran. Di dalamnva
dijelaskan definisi liap-iiap ilmu. timbulnya dan pcrkcmbangannya.
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B a b I

Dadil-dalil Syari’at

Definisi Dali l

Dalil, aitinya dalam bahasa Arab yaitu orang yang menunjuki
kepada apa saja. baik badiah(apa yangdapatdicerap oleh pancaindera),
maupun ma’nawi (yang berada dalam jiwa) tentang baik dan bunik.
Adapun artinya menurut istilah ushul yaitu apa yang berdasaikan pan-
dangan yang benar tertiadap hukum syr'i yang berkenaan dengan per-
buatan atas jalan qath’i (pasti) atau dzan (persangkaan). Menunjukkan
dasar-dasar hukum. tempat pengambilan bagi syariMafadz-lafadz yang
mutaradif (sinonim) yang artinya sama.

Sebagian ahli-ahli ushul mendefinisikan dalil itu yaim, Apa-apa
yang dipergunakan olch syaii’ yang berkenaan dengan amal perbuatan

pasli. Ada pula yang mempergunakan hukum syr’i itu atas dzan.
Sebenamya yang ini adalahamarah.bukan dalil. Amarah artinya alamat.
Tapi yang masyhur dalam istilah ushul, Dalil yaitu apa yang diper¬
gunakan daripadanya oleh hukum syar’i yang berkenaan dengan amal
peibuatan secara muthlak. Artinya, sama saja, baik atas jalan qathi’
ataupun dzan. Orang membagi dalil itu kepada qalhi dan dzan.

Dalil Syar’i dengan Ijma’
Telah ditetapkan dengan suatu ketetapan bahwa dalil syar’i yang

dipergunakan oleh hukum amaliah itu. dikembalikan kepada empat hal
yaitu A1 Quran, sunah, ijma’, dan kias. Keempat dalil ini sudah
disepakati oleh umat Islam. Dengan indah orang meraberi dalil kepada

s e c a r a
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sesuatu itu. Juga orang scpakat atas bcntuk susunan dalil tcrsebut uniuk
mengambil scbagai dasar hukuni. Susunan itu yaitu,- A1 Quran, sunah,
ijma’ dan kias. Artinya, apabila orang mengcmukakan suatu soal, mula-
mula dilihat dalam A1 Quran. Kalau icrdapat hukumnya maka lalu
dijalankan. Kalau tidak tcrdapai dalam A1 Quran, maka dilihat kepada
sunah. Kalau tcrdapat hukumnya dalam sunah ini, lalu dijalankan. Kalau
tidak tcrdapat maka dipcrhatikan, apakah mujtahid itu pemah bcrsidang
untuk memecahkan masalah ini. Kalau tcrdapat hukumnya, maka di¬
jalankan. Kalau tidak, maka dalam hal ini kita mclakukan ijtihad scndiri
yaitu dcngan kias (memperbandingkan) kepada kepurusan-keputusan
yang berdasarkan nash. Adapun alasan tcrhadap dalil ini yaitu firman
Tuhan yang berbunyi.

Hal orang-orang beriman, ta'atlah kepada Allah, ta'ailah
kepada Rasul dan Aulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunah) Jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. 4:59).

Disuruh mentaati Allah dan Rasul. Perintah untuk berpedoman
kepada Al Quran dan sunah. Dipcrintahkan untuk berlaku laat kepada
Aulil Amri dari kalangan kaum Muslimin. Dipcrintahkan untuk mcng-
ikuti pericataan apa yang tclah disepakati oleh para mujtahid tentang
hukura-hukum. Karena Aulil Amri itulah yang membuat undang-un-
dang dan peraturan-peraturan. Perintah untuk mengcmbalikan
pertcngkaran itu kepada Allah dan Rasul. Perintah untuk mengikut kias
di mana-mana yang tidak tcrdapat padanya nash dan ijma’. Dalam hal
kias, maka orang mengembalikan hal-hal yang tcijadi itu kepada Allah
dan Rasul. Masalah-raasalah yang teijadi kemudian itu mcmang ada
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yang belum diatur oleh nash. Maka untuk itu peristiwa ini dikembalikan
kepada kejadian lain yang bersamaan yang berdasarkan nash. Yaitu
mengenai scbab-scbab hukum. Ayat itu sendiri yang menunjukkan
supaya orang kembali kepada keempat hal ini.

Dalil yang menjadi dasar. aiau alasan dalam persoalan ini ialah
hadis yang dirawikan oleh A1 Baghawi dari hal Mu’az bin Jabal. Ketika
Rasulullah SAW mengutusnya ke Yamaa Kata Nabi SAW. Bagairaana
cngkau memutuskan perkara apabila diserahkan kepada engkau suatu
kasus? Kata Muaz.Aku akan memutuskan dengan kitabullah. Kata Nabi
SAW. Kalau tidak terdapat dalam kitabullah?. Kata Mu’az. Yaitu
dengan sunah Rasulullah. Kata Nabi SAW. Kalau tidak terdapat dalam
sunah? Kata Mu’az, Aku beijihad dengan pikiranku sendiri. Dan aku
tidak akanbertindakketerlaluan.KataMu’az,lalu Rasulullah memukul-
mukul dadanya sambil beikata,- Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
yang telah mcnyetujui utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai oleh
Rasu luUah SAW.

Menurut hadis yang dirawikan oleh AI Baghawi dari Maimunah
bin Mihran katanya,- Apabila Abubakar mengadili suatu pericara, atau
sengketa atau kasus. maka dia melihat kitabullah. Kalau di dalamnya itu
terdapat hukum yangmengatumya. makadcnganinilahdiamemutuskan
perkara itu. Apabila tidak terdapat dalam kitabullah, dia tahu bahwa hal
ini terdapat dalam sunah. maka dia mengambil keputusan itu dengan
sunah. Jika tidak terdapat dalam sunah, maka dia mcngumpulkan orang*
orang tericemuka dalam masyarakat. dipilih dan diadakan musyawarah.
Pendapat mereka itu dikumpulkan untuk mengambil keputusan dalam
menjatuhkan hukum teihadap suatu hal. Dcmikian pula yang diperbuat
oleh Umar. Dalam mengambil suam keputusan maka Abubakar dan
Umar berdasarkan pendapat para sahabat yang teikemuka dan pe-
mimpin-pemimpin kaum muslimin.

Bila terdapat dasar hukum yang lain hams dikembalikan kepada
dasar hukum yang empat itu. Ulama-ulama kenamaan belum sependapat
selain dari yang empat itu dijadikan dasar hukum. Ada di antara Ulama
itu yang berpendapat bahwa keempat dasar hukum itu hanya untuk
hukum syar’i. Dan adapula di antara mereka itu yang menentang. Yang
masyhur mengenai dasar hukum itu adalah enam perkara, yaitu :
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- I s t i h s a n

-Muslahah marsalah
-A1 is t i sh-hab
- A 1 A r f u
-Mazhab sahaba i
-Syari’at dan yang scbelum kita.

Kemudian dalil syar’i ini dijadikan scpuluh. Empat di antaranya
telah disepakati untuk dijadikan dalil. dasar hukum. Yang enara lagi

!masih terdapat perbedaan pendapat. Pcmbahasan tertiadap serauanya ini
akan dmraikan panjang Icbar.

Dalil I:A1 Quran

Yang menjadi dasar hukum pcrtama dalam Islam ialah A1 Quran :
- K h a w a s h a h

-Yangbersangkutdcnganhujah
-Macam-macam hukumnya
-Dalil-dalU ayamya. Ada yang qathi' dan ada pula yang dzan.

A1 Khawashah (istimewa)
A1 Quran adalah peilcataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul

Aminke dalam haii Rasulullah Muhammad bin Abdullah, denganlafadz
bahasa Arab berikut artinya. Agarsupaya menjadi hujah bagi Rasulullah
SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah SWT. Menjadi undang-
undang dasar bagi orang-orang yang mendapat peitunjuk dcngan petun-
juk All̂ . Dengan membaca A1 Quran itulah maka orang menghampir-
kan diri kepada Allah dan mcnyembahnya.

A1 Quran itu ditulis, dibukukan, dimulai dengan surat A1 Fatihah
dm ditutup dengan sural An-Nas. Sampai kepada kita ditulis dengan
jelas dan diucapkan beipindah dan generasi kepada generasi berikut-
nya. Berupa hafalan. Udak pcmah benibah dan bertukar letak. Benartah
ân Allah yang beibunyi: Sesungguhnya Kami yangmenurunkan A1

Quran itu dan Kami pula yang memeliharanya.
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Di antara kcistimewaan A1 Quran itu ialah lafadz dan maknanya
itu dan Allah SWT Lafadz-lafadz berbahasa Arab itulah yang di-
turunkan AUah ke dalara hati Nabi. Keija Rasul itu tidak lain selain dan
menemskan danmenyampaikan. Dari sinilahbercanang-canang sebagai
be r i ku t :

Apa yang diilhamkan Allah kepada Rasul itu bcrupa raakna-makna.
bukan diturunkan berbentuk lafadz-lafadznya. Rasul mengucapkan
perkataan itu dengan lafadz yang dimilikinya. Tenang apa yang
diilhamkan Allah itu jangan dikira hanya A1 Qurm saja, dan hukum-
hukum yang ditetapkan olch A1 Quran, juga hadis-hadis Rasulullah
SAW. Juga hadis kudsi. Yaitu hadis yang diterima olch Rasulullah
dan Tuhannya. Jangan disangka A1 Quran dan hukum-hukum yang
ditetapkan oleh A1 Quran itu saja, Dalam unitan susunan, makahadis
kudsi ini tidak bolch dijadikan hujah. Tidak sah sebahyang dengan
hadis kudsi, dan tidak boleh raenyembah Tuhan dengan
bacanya.

2. Menafsirkan surat atau ayat dengan lafadz bahasa Arab. Sebab
lafadz-lafadz A1 Quranitu ada yang muradif (sinonim). Pcnafsiranlah
yang menunjukkan apa sebenamya maksud yang ditujukan oleh
lafadz itu. Tidak jumlahnya lafadz-lafadz A1 Quran itu sesuai
manakala ditafsirkan. Hal ini menunjukkan bahwa lafadz-lafadz A1
Quran itu khusus bahasa Arab yang diturunkan dari Allah SWT.

3. Teijemah surat atau ayat dengan bahasa asing (yang bukan bahasa
Arab). Jangan dikira terjemahan itu betapapun halusnya akan me-
ngagumkan orang betul-betul sesuai bagi yang menteijemahkan itu
dapat dijadikan dalU (dasar hukum). Karena lafadz A1 Quran yang
turun dari Allah im khusus dalam bahasa Arab. Memang kalau ada
tafsir A1 Quran itu atau teijemahan itu yang betul-betul sempuma,
dengan orang-orang yang telah mendalam agamanya, ilmunya,
amanahnya, dan kepintarannya itu tidak boleh diambil pedoman,
menjadi bukti teihadap apa yang ditunjukk'an oleh A1 Quran,
dijadikan terapat pengambilan hukum-hukum dari hal apa yang
diibawanya. Tidak boleh dianggap itu adalah A1 Quran. Tidak mene-
tapkan baginya hukum-hukum, tidak boleh dijadikan hujah sighat
kata-kaianya. Karena lafadz kata-katanya itu bukan lafadz A1 Quran.

1 .

m e m -
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Tidak sak scmbahyang dengan rnembaca teijemahan A1 Quran, dan
tidak bolch mcnycmbah Allah dengan mcmbaca terjemahannya itu.

Di antara keistimewaan A1 Quran itu iaiah perpindahannya itu
jelas, teî g. Aninya dengan jalan nukilan-nukilan yang memper-
gunakan ilmu. Mcrupakan suatu kepastian, dan nahunya adalah sah. Dan
yang merupakan cabang dan sini. beberapa ahli kiraat merawikan
dengan jalan muiawaiir. Sebagaimana yang dikatakan orang, sebagian
dari sahabat itu rnembaca begini tidak menurut A1 Quran dan tidak
menetapkan hukum'-hukum yang dipunyainya.

Hujah

Bukti bahwa A1 Quran itu adalah hujah terhadap orang, dan
hukum-hukum A1 Quran itu mcrupakan undang-undang yang wajib
bagi orang mengikutnya. Datangnya dari Allah. Berpindah kepada orang
dari Allah dengan jalan qaihi’, tidak diragukan tentang sahnya itu.
Adapun bukti bahwa Al-Quran itu datangnya dari AUahialah orang tidak
sanggup mendatangkan yang seperti A1 Quran itu.

Arti a’Jaz dan rukun-rukunnya

Ajaz artinya dalam bahasa Arab lemah itu dibangsakan kepada
lainnya dan tetap demikian. Dikatakan a’jaz seseorang itu terhadap sau-
daranya, apabila dia tetap lemah dari hal sesuatu. A’jaz A1 Quran itu
teihadap orang, aninya orang tetap tidak sanggup mendatangkannya
contoh yang seperti itu.

Dan jangan memantapkan a’jaz. artinya dia tetap tidak berdaya
terhadap lainnya, kecuali bila dia cukup mempunyai tiga hal.
Pertama, bertanding. Artinya, minta beriomba, bertempur dan
nyanggah

Kedua, terdapat keinginan yang membawa sikap bertanding itu kepada
perlombaan, pcikelahian dan penyanggahan
Ketiga, meniadakan yang mcnghalangi perlombaan ini.

m c -
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Apabila adaorang yang mendakwakan dirinya ituriyadi(juaradari
salah satu ilmu pasti), ada pula yang mencntang mengatakan bahwa
dirinya yang juara. Maka teijadilah pertandingan. Yang mengatakan
juara pcrtama itu ditcntang olch yang kcdua. Pertandingan itu minta
untuk diadakan. Minta bcrtanding atau mendatangkan orang yang akan
bertarung dengannya. Orang yang menentang itu di samping keinginan-
nya yang meluap-Iuap untuk membatalkan dakwa orang yang mendak¬
wakan, dia juga tidak mempunyai uzur untuk menghalangi bertarung itu.
Bilamana salah satu pihak dari kedua orang ini tidak mau maju untuk
bertarung, atau mendatangkan orang lain untuk bertarung maka dengan
secara diam-diam dia raengakui kelemahannya, dan menerima saja apa-
apa yang dituduhkan orang kepadanya itu.

A1 Quranulkarim cukup berani melakukan perlawanan terhadap
orang yang menentangnya, bila orang mau berlomba dengannya. Dia
dapat mengenyampingkan segalahalangan dan rintangan yang mencoba
menghalangi-halanginya. Namun orang tidak ada yang sanggup mela-
wan dan tidak sanggup mendatangkan dengan apa yang seumpamanya.

Rasul mengatakan kepada orang banyak. Aku ini adalah utusan
Allah. Buktinya inilah A1 Quran yang aku bacakan kepadamu ini.
Diwahyukan kepadaku oleh Allah. Tatkala ada orang yang mengingkari
seruan im. kata Nabi kepadanya. Jika kamu masih ragu-ragu bahwa A1
Quran ini datangnya dari Allah, tidak masuk diakalmu, maka marilah
kita bertanding. Siapa orang yang dapat membuat, maka buatlah seperti
ini. Atau sepuluh surat yang seperti ini. Atau cukup satu surat yang
seperti ini. Ayo mart kita bertanding.

Nabi minta kepada mereka itu beriomba, bertanding. Yaitu
mengenai lajahnya, lafadznya, qari’ahnya dan ibaramya. Allah ber-
sumpah mengatakan bahwa mereka itu tidak sanggup mendatangkan
seumpama A1 Quran ini. Mereka tidak sanggup memperbuamya. Berfir-
man Tuhan dalam A1 Quran.

i , i *
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Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah,
yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya (Taurai dan
Al Quran) niscaya aku mengikutinya. Jika kamu sungguh-sungguh
orang yang benar. Makajika mereka tidak menjawab (tantanganmu)
keiahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nctfsu
mereka belaka (QS. 28:49 !59).

* / /

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan Jin itu berkumpul
untuk membuatyang serupa Ai Quran ini, niscaya mereka tidak akan
dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun sebagian mereka
menjadi pembantu bagi sebagian yang lain (QS 17:88)

Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat Al
Quran itu. Katakanlah (kalau demikian) make datangkanlah sepuluh
surat yang dibuat yang menyamainya. Dan panggillqh orang-orang
yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, Jika kamu memang
orang-orang yang benar (QS. 11:13).

e v L - v r
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Dan jika kamu (tetap) dalam k'eraguan tentang Al Quran yang
Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhamad) buatlah suatu surat
(saja) yang seumpaî a Al Quran icu, dan ajaklah penolong-penolongmu
selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Makajika kamu tidak
dapat membuai (nya) peliharalah dirimu dari neraka yang bahan
bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang
kifir(QS.2 :23 :24).

Atau mcreka mengatakan. Dia (Muhammad) manbuat-buatnya.
Sebenarnya mereka tidak beriman. Makd hendaklah mereka menda-
tangkan kalimai yang seperti Al Quran itu. Jika mcreka orang-orang
yang benar (QS 52 :34).

Adanya keinginan’ uniuk bcrlomba, bcnanding. barn terlihat
setelah ada kcinginan orang-orang Musyrik Mekah pada wakiu itu untuk
membuktikan karcna Nabi mengatakan bahwa dia adalah ulusan Allah.
Dan membawa agama yang mcmbatalkan agama mcreka. Yaitu agama
yang mereka warisi lurun-lcmurun dari ncnck moyang mereka. Agama
menyembah bcibala ini mcmalikan otak, membuat orang bodoh dan
berpikiran sempit. Kepada mcreka itu Nabi mengatakan bahwa Al Quran
itu datangan dari'Alla*’ ,

Cobalah kamu meudatangkan kilab yang seperti Al Quran ini.
Karena itu merek aingin sekali membuat kitab, scluruh atau sebagiannya
untuk membatalkan bahwa itu dari Allah. Dan juga supaya mereka dapat
mematahkan hujah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa dia
adalah Rasul AUah SWT. Dcngan inilah mereka mempertahankan

dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Kctika itu merekaa g a m a
masih berusaha untuk menghindari terjadi.

Adapun dalam melenyapkan pcncntang-pcncntang yang menjadi
penghalang bagi Islam itu, Al Quran itu berbahasa Arab, lafadz-
lafadznya itu dari huruf Arab. Susunan kalimamya memakai metode
Arab. Mereka itu adalah ahli bayan (prosa) fasih dan enak di dengar.
Lapangan perlombaan yang mereka adakon itu dipenuhi olch ahli-ahli
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sya ir, ahli-ahli pidato, orang-orang fasih bcit>icara dalam bcrmacam-
macam bcntuk ilmu bcrbicara. Ini ditinjau dari segi lafziah.

Adapun bila ditinjau dari scgi maknawi, mcrcka bcrsya’ir, berpi-
dato hikmah dan pandangan mcrcka itu sungguh mempcrsonakan.
Dalam hal ini ada orang yang bcricata dan berpengalaman. Kepada
mcrcka inilah A1 Quran mcngajak uniuk bcnanding. Scbcnamya untuk
mcnolong mcrcka itu apa=apa yang mcrcka kchcndaki, untuk mcnyem-
pumakan apa-apa yang kurang. Dalam golongan mcrcka itu tcrdapat
orang tukang tcnung dan kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Bila
ditinjau dari masanya A1 Quran itu bukan diturunkan sckaligus, tapi
turunnya itu berangsur-angsur, schingga memakan masa sclama tiga
bclas tahun. Jarak antara yang satu dcngan yang satu lagi berikutnya,
waktunya cukup lama, cukup luas untuk mcnghadapi peitcntangaa Dan
untuk mengcmukakan Kitab-kitab lain yang dapat menycrupainya itu,
kalau mcrcka itu mcmang sanggup bcrbuat demikian.

Maka tidak diragukan lagi. bahwa Allah SWT dcngan perantaraan
lidah Rasul-Nya banyak ayat-ayat yang mcngajak orang bcrlanding.
yaitu membuat yang scpcrti A1 Quran untuk mcrcka pcrgunakan bcrdak-
wah. tapi mcrcka itu tidak sanggup. Kalau sckiranya mcrcka itu sanggup
mcndatangkan, maka sudah barang tcntu mcrcka itu akan mcnentang
Nabi SAW untuk mcmpeitahankan agama yang mcrcka warisi turun-
tcmurun itu. Mcrcka akan membatalkan hujah Nabi SAW yang mcrcka
anggap mcnghina dan mcngafirkan mcrcka itu.

Mcrcka akan melakukan pembunuhan keji dan peperangan-pe-
rangan dalam masa yang tidak tcibatas. Malah pcrtentangan ini akan
mcrcka bawa kcmedan pcrang, dan di sini mcrcka itu akan membunuh
Rasul. A1 Quran itu sendiri yang mcngakui bahwa orang-orang musyrik
itu tidak sanggup, karcna mcrcka itu lemah mcnghadapinya. Mcrcka
mcngakui bahwa A1 Quran itu mcngatasi kcmampuan umat manusia.

Bentuk Kclemahan

Tapi mengapa orang-orang Musyrik itu tidak sanggup, dan apa
bentuk kelcmahan mcrcka itu?. Para Ulama sepakat mcngatakan bahwa
orang tidak sanggup mcndatangkan yang scpcrti A1 Quran itu. Ini hanya
dari satu pihak. Scbcnamya kelcmahan mcrcka yang musyrik ini dari
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selumh segi. Dari segi lafziah, ma’nawiah, dan dari segi nihiah. Be-
rangkai-rangkai. Bila dilinjau dikumpulkan linjauan itu dari scgala segi,
diambil kesimpulan, mcmang manusia tidak sanggup menyamai yang
seperti A1 Quran itu, dan tidak sanggup menentangnya. Juga kalimat-
kalimat dan kata-kata yang terdapai dalara A1 Quran itu, di luar
kesanggupan akal dari dahulu sampai sekarang.

Kelemahan itu meliputi segala pihak dan segala segi. Bila diper-
hatikan, sungguh-sungguh ayat-ayat A1 Quran itu dibahas secara ilmiah,
maka terbukalah rahasia segala yang terdapat di alam ini, dan juga
mengenai susunannya. Jelaslahadanyakeajaiban-keajaiban segala yang
teidapat di dalam ini, baik yang hidup maupun yang mati. Ditarik ke-
simpulan dari segala segi, memang banyak kelemahannya. Inilah bukti
bahwa A1 Quran itu datangnya dari Allah SWT. Di sini discbutkan
bahwa akal tidak sanggup menembusnya dalam segala segi, di an-
taranya, Dari segi susunan kalimamya, pengertiannya, hukum-hukum-
nya dan pandangan-pandangannya.

A1 Quran itu terdiri dari enam ribu ayat lebih. Melihat apa yang
dimaksud dengan takbir, dengan kata-kata yang bermacam-macam, dan
methode yang dipakai juga bermacam-macam. Judul-judulnya itu ba¬
nyak yang berkaitan dengan akidah, akhlak dan menurut pcnyelidikan
kiranya ada yang bersangkut dengan segala yang ada dalam segi
kemasyarakatan dan perasaan hati. Tidak terdapat dalam katakatanya itu
hal-hal yang tidak berfaedah. Tidak terdapat dalam metodenya itu yang
dapat mengatasinya dari segi kefasihan. Tidak terdapat dalam me¬
todenya itu hal-hal yang bertentangan. Umpamanya metode ini dan
metode tentang itu buruk. Ayat yang satu fasih dan yang saiu lagi tidak.
Yang begin! tidak terdapat dalam Ai Quran. Juga tidak terdapat alenia
yang satu lebih tinggi nilainya dari yang satu lagi. Begitujuga dari segi
balaghahnya. Tiap-tiap aleniaitu bersesuaian dengan apa yang dikehen-
dakinya. Tiap-tiap lafadz itu ditempatkan pada tempat yang bersesuaian.

Di fiaiam Al Quran itu tidak ada yang bertentangan antara arti
sama arti dari ayai-ayamya itu. Begitujuga tidak ada yang bertentangan
antara hulaim-hukum yang terdapat dalam Al Quran itu. Kalau sekiranya
Al Quran itu bersumber dari selain Allah, apakahifrad danjama’ itu akan
selamat dari perbcdaan kata-katanya antara satu sama lain. Atau peibe-
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daan makna. Akal manusia itu sekalipun sempuma dan subur
tidak raungkin membcntuk lebih dari 6000 ayat dalam masa 23 tahun.
Berfirman Tuhan scbagai bcrikut:

n a m u n

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?. Kalau
sekiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati
banyak pertentangan di dalamnya (QS 41:83).-

Memang ada juga terdapat pertentangan dalam segi metode di
antara ayat-ayat itu atau perbedaan metode dalam menyamakan ba-
laghah. Perbedaan ini timbul karena maudhu ’O'udul) ayat-ayat tersebut.
Apabila ada maudhu’nya itu tentang membagi bermacam-macam, atau
menyatakan bagi iddah perempuan yang diceraikan suaminya, atau
bagian warisan yang diterima, atau sedekah yang akan dikeluaikan, atau
lain-lainnya dari hukum maka hal ini bukan di sini tempamya untuk
dibicarakan.

Yang bersesuaian di sini yaitu lafadz-lafadz halus lerbatas. Apa¬
bila maudhu’nya itu raelarang untuk menyembah berhala, atau me¬
nyatakan kemewahan yang melimpah-limpah, atau bukti-bukti tentang
kekuasaan Allah, atau mengingat nikmat Allah kepada hamba-Nya, atau
mempertakuti tentang dahsyatnya hari kemudian, maka di sinilah la-
pangannya bagi metode beibicara yang mempengaruhi perasaan.
Lafadz-lafadz yang terbatas ini dipeilakukan di mana-mana berbicara,
bukan teimasuk balaghah. Karena balaghah itu ialah pericataan yang
bersesuaian terhadap apa yang dikehendaki. Pembicaraan itu sesuai
dengan tempatnya.

Pertentangan yang terdapat menumt lahiriahnya itu yang
dikemukakan oleh beberapa ayat itu telah diterangkan oleh ahli-ahli
tafsir, sebenamya bukanlah pertentangan. Pada zahimya memang
benentangan, karena tidak dipertiatikan sungguh-sungguh. Bila diper-
hatikan sungguh-sungguh, maka jelaslah bahwa dia bukan pertentangan.
Sebagai contoh berfirman Tuhan dalam Al Quran.
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Z>an apa-apa yang menimpa engkau dari kebaikan, maka itu
danpada Allah. Apa-apa yang menimpa engkau dari kebutuhan. maka
itu adalah dari dirimu sendiri.

Katakanlah. Tiap-tiap (sesuatu itu datangnya) dari sisi Allah

-A. '"'■i

Dan apabila Kami bermaksud untuk membinasakan suatu negeri.
Kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri
itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan
dalam negeri itu. maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya
perkataan (ketentuan Tuhan) kemudian Kami hancurkan negeri '
sehancur-hancurnya (QS.17:16)

Di samping ayat-ayat mcnunjukkan bahwa Allah tidak. memerin-
tahkan dengan yang buruk dan yang kcji. Pada zahimya ayat-ayat
tersebut ini bertentangan. Sctelah dilakukan penyelidikan, maka orang
sepakat mengatakan Udak bertentangan. Kalau ayat ini bersumber dan
selain Allah, maka sudah barang tentu banyak terdapat perbedaan

I t u

perbedaan.
Kedua, ayat-ayat yang tadinya tertutup, sekarang disingkapkan

oleh ilmu menunit penyelidikan ilmiah. A1 Quran itu diturunk̂  î lah
kepada Rasul-Nya untuk dijadikan hujah bagi Rasul dan menjadi un-
dang-undang dasarbagi umaimanusia lainnya. Maksud asli bukan untuk
menetapkan penyelidikan ilmiah tentang kejadian langit dan bumi.
kejadian uraat manusia, peijalanan bintang-bintang dan lain-lain dari
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Dan perhatikanlah gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di
tempatdya. Padahal dia berjalan sebagaimanajalannya awan. Begitu-
lahperbuaian Allah yang membuat kokoh tiap-tiap sesuatu.
Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang karau kcijakan (QS 27:
28)

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (QS 15 :
22)

Dan apakah orang-orang tidak mengetahui bahwasanya
langit dan fjumi itu keduanya dahulu adalah sam yang padu, kemudian
Kami pisahkdn iM âra keduanya. Darxpada air Kami jadikan segala
sesuatu yang hid^p. (QS^ 21:30)

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya
bertemu. Antara keduanya ada batasyang tidak dilampaui oleh masing-
masingnya (QS. 55 :19 !20).
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Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan suatu
saripati (berasal dari tanah) Kemudian Kami jadikan saripati itu air
mani (yang disimpan) dalam tempatyang kokoh (rahim). Kemudian air
mani itu Kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu Kami
jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu Kami jadikan
tulang‘belulang. Lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan
daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.
MakaMahaSuciiahAllahPenciptayangpalingbaik(AlMukminun: 12
■14).

Scbagian ahli ilmu yang membahas masalah ini. lidak meng-
hadapkan perhatian kcpada pcnafsiran ayat A1 Quran itu menurut apa
yang telah ditetapkan oleh ilmu nazdari (yang bersifat teori) dan wahyu.
Alasan yang mereka kcmukakan iaiah :Ayat A1 Quran itu keadaannya
itu tetap, tidak pcmah bertukar-tukar. Sedangkan teori yang berkenaan
dengan ilmu itu bcrubah-ubah dan bertukar-tukar letak. Pembahasan
modem telah menyingkapkan rahasia kelemahan-kelemahan teori lama.

Tapi kami bclum pemah melihat adanya pemikiran yang begini,
yaitu menafsiikan A1 Quran itu dengan ilmu pengetahuan yang telah
dapat menyingkapkan rahasia segala apa yang terdapai di alam ini. Hal
ini tidak mungkin didapat,
Ayat inilah salah satu bentuk yang dapat menerangi jalan yang ditempuh
oleh ilmu. Bukan berarti ayat A1 Quran itu tidak boleh difahami selain
dari bentuk yang mereka kcmukakan itu. Apabila sudah jelas kelemahan
teori, maka jelas pulalah kesalahan memahami ayat menurut bentuk itu.
Jadi bukan kesalahan ayat itu sendiri. Sebagaimana hukum' yang
difahami dari ayat. Di sini akan jelas bagi orang kesalahan memaha-
minya itu. Dia akan mengemukakan dalil teriiadap kesalahannya itu.

Ketiga, memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang tidak
diketahui orang. A1 Quran memberitahukan dari hal kejadian-kejadian di
masa yang akan datang, tidak seorangpun yang mengetahuinya. Seperti
halnya finnan Tuhan yang berbunyi:

tanpa memahami ayat-ayat A1 Quran.
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Telah dikalahkan bangsa Rum, di negcri yang terdekat, dan
mereka sudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi
(QS. 30:2- 4)

Bahwa scsungguhnya kamu pasii akan mcmasuki mesjidilharam,
insya Allah dalam kcadaan aman. (Al Fath :27).

Al Quran mcnccriiakan kisah bangsa-bangsa yang tclah Icnyap.
Tidak ada orang piniar yang mcngciahui kisahnya Uu. Ini mcrupakan
suaiu dalil yang mcnunjukkan bahwa Al Quran ilu adalah dari Allah,
yang olchnya lidak ada yang icrscmbunyi, di masa datang, di masa yang
lalu, dan di masa yang akan datang. Tcrhadap bcntuk bcginilah orang
mcrasalcmah. BcrfirmanTuhan dalam Al Quran.

liu adalah di antara berita-beriia penting tentang yang ghaib,
yang Kami wahyukan kepada-mu (Muhammad) tidak pernah kamu
mcngetahuinya dan (tidak pula) kaummu sebelum ini (QS. 11 :49)

Keempat, fasih lafadznya, balaghah alincanya dan kuat pe-
nganihnya.

Tidak adalafadz dalam Al Quran itu dibina dari pendcngaran, atau
yang dipcrselisihkan di samping apa-apa yang scbclum dan scsudahnya.
Bcgitu juga alinea(susunan kalimatnya) itu bersesuaian dengan keadaan.
Lebih tinggi dari balaghah. Hal ini jclas dapat dirasakan bagi orang-
orang yang merapunyai zuq bahasa Arab, dalam segi tsybihnya, mi-
salnya, hujahnya, dan perdebatannya. Begitu juga dalam segi mene-
tapkan akidah hal ini cepat diiangkap oleh murid-murid. Dan tiap-tiap
katanya itu dapat diambil ibaratnya, icpat menurut sasarannya. Ada
berita yang datangnya dari musuh Islam itu sendiri mengatakan ke-
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tinggian susunan bahasa A1 Quran itu. Juga diakui olch alili-ahli bayan
dan balaghah dan pihak musuh-musuh Islam iiu scndiri.

Imam Zakhsyari dalam tafsimya A1 Kasyaf dan imam Abdul
Qahar dalam dua kiiabnya yaiiu :Dala-il I’jaz dan asrarul balaghah
mengemukakan bahwa banyak bukti-bukii icniang bcmuk fashah dan
balaghahnya ayai-ayat A1 Quran iiu. Kckuatannya itu bcrpcngaruh kc
d̂ am haii, jiwa bahasanya itu dapat mcnguasai hati. Hal ini dapat
dirasakan bagi sctiap orang yang mcmpunyai pcrasaan halus dalam
jiwanya. Kata Walid binMughirah. yaiiu musuh Nabi yang tcrbcsar. Dia
(Muhammad) itu mcmpunyai scsuatu yang cnak rasanya. Di atasnya
mcmpunyai scsuatu yang bagus. Dan di bawahnya mcmpunyai buah
yang cnak. Dan yang paling di atas sckali mcmpunyai buah. Katanya, apa
yang aku saksikan itu adalah bcnar. sckalipun dia adalah musuh-Ku.

Macam-macam Hukumnya

Ada tiga macam hukum yang tcrdapat dalam A1 Quran, yaitu :
Pertama, hukum i’tiqadiah, yaitu yang bcrsangkut apa-apa yang

diwajibkan kcpada mukallaf tcmang i’tiqadnya kcpada Allah. Malaikat-
Nya, Kitab-kiiab-Nya, RasuI-rasul-Nya dan hari akhirat.

Kedua, hukum khulqiah, yaitu yang bcrsangkut dcngan apa yang
diwajibkan kcpada mukallaf. akan mcningkatkan moral, budi pckcrti,
adab sopan santun. dan racnjauhkan diri dari sikap yang tcrccla.

Ketiga, hukum amaliah, yaitu yang bcrsangkut dcngan apa yang
bcrsumbcr dari pcrkataan, pcrbuatan, pcrjanjian dan scgala
tindakan. Macam yang ketiga ini, fik-hul Quran, yaitu maksud mcnyam-
paikan kepadanya itu ialah dcngan ilmu ushul fikhi.

Hukum amaliah itu dalam A1 Quran, mcngatur dua macam hal.
Pertama, hukum ibadat, Scmbahyang, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah,
dan lain-lain ibadat yang bcrtujuan mcngatur hubungan manusia dcngan
Tuhannya. Kedua, hukum mu’amalat,icntang pcrjanjian, scgala macam
tindakan, hukuman, kejahatan dan lain-lain. Yaitu sclain yang tennasuk
ibadat. Bcrtujuan mcngatur hubungan mukallaf, antara satu sama lain.
Sama saja, apakah yang mercka itu pribadi, atau masyarakat. atau
bangsa-bangsa. Hukum yang dikembalikan kcpada ibadat. dinamakan

m a c a m
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dalam istilah syar’i, hukura mu’amalat. Adapun dalara istilah sekarang,
hukum mu’amalah itu bermacam-macam, menurut apa yang bersangbit
dengannya, dan apa yang dituju dcngannya tcriiadap bcrmacam-macam
h a l .

Pertama, hukum ahwalul syahsyiah, yailu yang bersangkut de-
ngan keluarga. Yang dimaksud ialah mengaiur hubungan suami isteri
dan karib kerabat. Dalilnya dalam A1 Quran, ada kira-kira tujuh puluh
ayat.

Kedua, hukum mahduniah, yaitu yang bersangkut dcngan
mu’amalah pribadi, tukar-menukar dalam jual beli, upah-mengupah,
rungguan, jaminan, perkonsian. Bcrtujuan mengatur hubungan pribadi
yang bersangkut dengan harta benda.

Ketiga, hukum jina-iah, yailu yang bersangkut dengan apa yang
bersumber dari mukallaf lentang kcjahatan, dan apa yang sepatutnya

sanksi hukuman. Tujuannya ialah memelihara kehidupanm e n e n m a

orang. haitanya, nama baiknya dan hak-haknya. Begitu juga membatasi
hubunganhaita yang diambil dengan orang yang melakul̂  kejahatan
dan masyarakat luas. Dalilnya dalam A1 Quran ada kira-kira tiga puluh
ayat.

Keempat, hukum murafi’at. yaitu yang bersangkutan dengan
hukum, saksi dan sumpah. Tujuannya ialah mengatur keberanian untuk
mewujudkan keadilan di antara orang banyak. Dalilnya dalam A1 Quran
ada kira-kira tiga belas ayat.

Kelimat, hukum dusturiah, yaitu yang bersangkut dengan per-
hukum dan asal-usulnya. Tujuannya ialah untuk membatasia t u r a n

hubungan pemerintah dengan warga negara. Menetapkan hak-hak
pribadi dan masyarakat. Dalilnya dalam A1 Quran ada kira-kira sepuluh
buah.

Keenam, hukum dauliah. yaitu yang bersangkut dengan pcrgaulan
negara Islam dengan yang bukan Islam. Dan pergaulan orang yang
bukan Muslim di dalam negara Islam. Tujuannya yaitu membatasi
hubungan negara Islam dengan negara-negara lain diwaktu damai dan
waktu perang. Membatasi hubungan Muslim dengan yang bukan Mus¬
lim dalam negara Mam. Dalilnya dalam A1 Quran ada kira-kira dua
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puluh limaayat.

Tujuh, hukum iqtishadiah, wal maliah, yaitu yang bersangkut
denganhak orang mcminta dan yang diharamkan dalam hal haria
kckayaan. Mengatur pcmasukan dan pcngeluaran. Tujuannya ialah
mengatur yang mcnyangkut harta antara orang kaya dan orang miskin.
Antara ncgara dan perorangan Dalilnya dalam A1 Quran ada kira-kira
scpuluh ayat.

Dari ayat-ayat yang menciapkan hukum dalam AI Quran, maka
jclaslah bahwa hukum-hukumnya itu terpcrinci dalam masalah ibadah.
Setelah itu menyusul perihalperorangan dan waris-mewaris. Kcba-
nyakan hukum-hukum semacam ini ta’budi (sudah ditetapkan oleh
Tuhan). Bukan bcrgerak dalam lapangan akal. Dan tidak bcriccmbang
dcngan scgala bentuk pcrkembangaa

Adapun sclaindari ibadat, ada pula hukum-hukum yang mengatur
hal-ikhwal perorangan yaitu maduniah, jina-iah. dusturiah, dauliah dan
iqtishadiah. Dalam hal ini hukum itu mcrupakan undang-undang
dan prinsip-prinsip asasi. Tidak dikcmukakan untuk diuraikan panjang
lebarsecara terpcrinci. kccuali jarang teijadi. Karcnahukum ini betkcm-
bang dengan perkcmbangan kcadaan dan kemashlahatan. Untuk ini
cukuplah Al Quran yang mcnjadi undang-undang umum dan prinsip-
prinsip asasi. agar supaya dapat dipcrgunakan pada setiap masa. Pada
waktu lapang ada orang yang mcmisah undang-undang itu dcngan
mempcrhitungkan ada kcmashlahatannya dalam batas-batas asas Al
Quran. Dalam hal ini tidak bolch bcrtabrakan dengan hukum juz-i.

DalM Ayat Al Quran, Ada yang Qathl’ dan Ada Pula yang Dzan
Scluruh ayat Al Quran itu adalah qathi’ (pasti) dari pihak da-

tangnya, tetapnya dan nukilannya itu dari Rasulullah kepada kita.
Artinya kita dapat memastikan dan memutuskan bahwa setiap nash Al
Quran yang dibacakan orang itu. nashnya itu sendiri yang diturunkan
Allah kepada Rasulnya. Oleh Rasul yang ma’shum itu disampaikan
kepada umatnya. Tanpa doa perubahan dan tidak pemah bertukar letak.
Rasul itu adalah ma’sum (suci dari dosa). Apabila ada surat ditunin-
kan kepadanya baik satu atau beberapa ayat lalu disampaikannya

u m u m
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kcpada sahabat-sahabamya. Dibacakannya kcpada mercka itu, lalu
dituliskan olch penulis-pcnulis wahyu.

Para sahabatmcnuliskan wahyu itu untuk dirinya scndiri. Banyak
di antara sahabat itu hafal A1 Quran, dan dibacanya dalam sembahyang.
Mercka menycmbah Tuhan dcngan membacakan A1 Quran itu pada
setiap waktu. Scbclurn Nabi SAW wafat, maka scluruh ayat A1 Quran itu
sudah ditulis orang dcngan cara-cara yang biasa dikalangan orang Arab
pada waktu itu. Hafalan-hafalan A1 Quran itu melekat dalam dada
kcbanyakan mercka pada waktu itu. Abubakar Sidik mengumpulkan A1
Quran itu dcngan perantaraan Zaid bin Tsabit.

Sebagian sahabat mempelajari dan menghafal A1 Quran itu. Dan
tulisan-tulisan A] Quran itu dikumpulkan dan ditulis kcmbali. Disusun

Nabi membacakannya itu. Dan sahabat itu jugar a e n u m t s u s u n a n

mcmbacanya di masa Nabi SAW masih hidup. Hafalan-hafalan dalam
dada orang itu dikumpulkan, berikut riwayai-riwayatnya. Yang memc-
lihara A1 Quran yang dikumpulkan orang itu ialah Abub̂ ar di masa
hidupnya. Di bclakangnya ibadah Umar. Kemudian menitipkan kcpada
anak perempuannya Hafsah Umulmukminin.

Semasa Usman menjadi khalifah, maka A1 Quran ini diambil dan
Hafsah Disalinnya dcngan perantaraan Zaid bin Tsabit. Banyak kaum
Muhajirin dan Anshar menyalin A1 Quran ini, dikirim ke daerah-daerah
dalam kerajaan Islam. Abubakar menghafal apa-apa yang ditulis itu. satu
ayat dua ayat, schingga A1 Quran itu tidak ada yang tersia-sia. Usman
mcngumpulkan Al Quran yang tclah dikumpulkan oleh orang-orang
dalam satu himpunan. lalu dibukukan dan ditcbartcan di antara kaum
Muslimin, schingga tidak ada mercka yang berbeda dari segi lafadz.
Kaum Muslimin memindahkan A1 Quran tulisan mash-haf yang tclah
dibukukan itu dari orang-orang yang hafal dari angkatan ke angkatan
berikumya. selama beradab-abad.

Tidak berbeda yang ditulis itu dengan yang dihafal. Tidak berbeda
lafadz yang diucapkan oleh orang Cina dengan orang Marokko. Tidak
berbeda antara orang Polen dengan orang Sudan. Beijuta-juta jumlah
orang Islam menempati benua yang berbeda-beda selama empat bclas
abad. membaca A1 Quran itu bagus. Tidak berbeda pribadi dari pribadi,
bangsa dari bangsa. Tidak mcnambah dan Udak mengurangi. Tidak
34



bcrubah dan bcriukar-iukar atau susunannya ditcliti kcmbali. Bcnarlah
janji Allah yang bcrbunyi: Kami yang mcnurunkan A1 Quran itu dan
KmiI pula yang mcmcliharanya. Adapun nash-nash AI Quran itu, bila
diiinjau dari pihak mcnunjukan apa yang dikandungnya itu mcrupakan
hukum maka dapat dibagi alas dua bagian yaitu :
-Nash Qathi.

- n a s h d z a n .

Nash qathi’ yaitu dalil yang mcnunjukkan arti yang dapat
difahami dcngan jelas. Tidakmcngandung ta’wildan tidak adalapangan
untuk mcinahamkan ariinya itu sclain dari itu. Umpamanya firman
Tuhan yang bcrbunyi.

Dan untuk kamu adalah separo dari apa yang ditinggalkan
pcrkawinan itu, jika perempuan itu tidak mempunyai anak.

Qaih-’i ini mcnunjukkan bahwa kcwajiban suami dalam hal ini
idah separo. Bukan lainnya. Contoh satu lagi ialah dalam masalah laki-
laki dan pcrcmpuan yang berzina.

Maka hendaklah kamu dcra tiap-tiap kedua orang itu seratus kali
dc ra .

Maka qalh’i ini mcnunjukkan bahwa hukuman teihadap orang
berzina itu ialah seratus kali dcra, tidak Icbih dan tidak kurang. Begitu

'juga nash-nash yang mcnunjukkan wajib dalam hal wans menurut
ukuran atau batas-batas hukum. Yaitu jelas.

Nash dalil dzanni, yaitu apa yang mcnunjukkan makna, tap'
mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan menyimpang dari arti ini.
Yang dimaksud olehnya ialah arti lain. Umpama finnan Tuhan yang
b i ” - N ) n v i ‘
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✓ ✓

Perempuan-perempuanyang diceraikan oleh suaminya itu harus
menunggu tiga kali quruk.

Lafadzquruk dalam bahasa Arab adalah musytarak. (satukaiadua
artinya, atau lebih). Di sini arti quruk itu pertama suci. dan yang kedua
haidh. Nash ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang di¬
ceraikan oleh suaminya itu harus menunggu tigakali quruk. Mengan-
dung pengertian bahwa yang dimaksud di sini ialah tiga kali suci. pi
samping itu juga mengandung pengertian bahwa yang dimaksud di sini
ialahtigakalihaidh. Jadi di sinibukanqathi’ yangmenunjukkansatu am.
Karcna itu maka dalam hal ini terdapat perbcdaan pendapat dikalangan
para mujtahid mengenai iddah perempuan yang diceraikan oleh sua¬
minya itu. Ada yang mengatakan tiga kali haid dan ada pula yang
mcngatakan tiga kali suci. Contoh lain yaitu firman Tuhan yang beihu-
n y i ;

Diharamkan kepadamu mayat dan darah.
Lafadz mayat itu berbentuk umum. Nash ini menunjukkan haram

mcmakan tiap-tiap mayat. Juga mengandung pengertian khusus, haram
selain dari mayat binatang laut. Nash itu ada yang musytarak, atau
lafadznya itu berbentuk a’m, atau lafadz muthlak atau yang seperti ini
adalah dalU dzanni. Karena menunjukkan satu arti. dan juga mengan¬
dung dalil terhadap lainnya.

Dat i l 2 : Sunnah

-De fm is inya
- H u j a h n y a
—Dinisbahkan kepada A1 Quran
-Pembagiannya dengan i’tibar sanadnya
-Qathi’nyadandzannya.
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Definisi, sunali dalam arti syar’i, iaiah apa yang bersumber dari
Rasul. Perkaiaan, atau perbuatan, atau ketetapannya.

Sunah qauliaJi, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW.
Dalam hal ini bei1>eda tujuan dan penyesuaiannya. Umpama, sabda Nabi
yang berbunyi, Jangan merusak dan jangan mcnyusahkan. Juga kata
Nabi, binatang yang makan rumput di lempat pcngcmbalaan itu zakat
(dikeluarkan zakatnya). Juga kata Nabi SAW. Laut itu suci dan halal
maya tnya .

Sunahfi’liah, yaituperbuatan-pcrbuatan Nabi SAW umpamanya,
Mcngeijakan sembahyang yang lima kali sehari scmalam, dengan cara-
caradanrukun-rukunnya.Mcngeijakanmanasikhaji.MengadiIipeikara
dengan seorang saksi. Menyumpahi orang yang mendakwa (menuduh)

Sunah takririah, yaitu apa yang ditetapkan oleh R.nsul, dari apa
yang bersumber dari sebagian sahabat. Berupa perkataan, perbuatan-
pcrbuatan, dan sukutnya (berdiam diri saja) dan lidak mengingkarinya,
Atau dengan menyetujuinya, dan menyatakan kebaikan-kebaikannya.
Maka diambil pelajaran dari ketetapan ini, dan menyetujui perbuatan
yang bersumber dari Rasul itu sendiri. Umpama,: Ada hadis yang
berbunyi, Ada dua or^g sahabat. Kedua orang ini ke luar. Dalam
peijalanan tiba waktu sembahyang. Karena tidak mendapatkan air, maka
kedua orang ini bertayamum lalu sembahyang. Kemudian dalam waktu
itu juga terdapat air. Maka salah seorang dari kedua orang itu diulang
sembahyangnya. Tapi yang seorang lagi tidak.

Ketika kedua orang itu menyampaikan peristiwanya itu kepada
Nabi SAW maka kedua orang itu diberi ketetapan oleh Nabi SAW
terhadap apa yang merekakeijakan itu. Kata Nabi kepada yang seorang,
yaitu yang tidak mengulang sembahyangnya itu. Engkau tclah menja-
lankan sunah. Sembahyang engkau itu akanmendapat pahala. KataNabi
kepada orang yang mengulang sembahyangnya itu. Untuk engkau
p̂ ala dua kali iipat.

Contoh lain yaitu hadis yang berbunyi: Diwaktu Mu’azbin Jabal
diutus ke Yaman. Kata Nabi kepadanya: !Dengan apa engkau
menjatuhkan hukuman? Kata Mu’az, Aku menjatuhkan hukiunan de¬
ngan kitabullah (A1 Quran). Jika tidak terdapat dalam kitabuUah, maka
dengan sunah Rasulullah SAW. Jika tidak terdapat dalam sunah, maka
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dengan ijtihad aku sendiri. Lalu RasuluUah SAW menetapkannya,
katanya, AlhamduMah, yang menyetujui utusan ini ialah Rasiilullali
S A W .

Hujahnya, kaum Muslimin pcmah mengadakan ijma’, untuk
memecahkan suatu masalah. Karena tidak bersumber dari RasuluUah,
!baik perkataan maupun perbuatan, atau takrir (ketetapan). Dimaksud
dengan ini ialah mengadakan tasyri’ (membuat undang-undang atau
peraturan-peraturan). Nukilan-nukilannya yang sampai kepada kita itu
kiranya sanadnya itu salahmempergunakannya. Qathi’ atau dzan? Mana
yang lebih kuat? Dengan membenarkan adanya hujah terhadap,kaum
Muslimia Dan men] adi sumber pengambilan bagi tasyri ’. Para muj tahid
mengambil kesimpulan hukum-hukum syar’i bagi perbuatan mukallaf.
Artinya hukum-hukum yang terdapat dalam sunah itu, ada di samping
hukum-hukum yang terdapat dalam A1 Quran. Undang-undang yang
wajib dijalankan.

Bukti-bukti terhadap Hujah Sunah itu Banyak
Pertama, nash A1 Quran. SeYingkali AUah SAW dalam Kitab

ĉi, manapun jugamenyuruh orang supaya taat kepada Rasul. Taat dan
patuh kepada Rasul ini, berarti taat dan patuh kepada AUah SWT. AUah
menyuruh orang MusUmin, apabUa teijadi pertengkaran tentang satu
masalah, maka hendaklah masalah ini dikembalikan kepada Allah dan
Rasul. Apabila AUah dan Rasul memutuskan suatu perkara, maka orang
Islam itu tidak boleh khiar. Orang-orang yang tidak senang mengadukan
persoalannya itu kepada Rasul, maka olehRasulpengaduannya itu tidak
akan diterima. Semua bukti-bukti yang datangnya dari AUah itu menun-
jukkan bahwa tasyri’ Rasul itu adalah tasyri’ Ilahi yang wajib dijalankan.
Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Katakanlah, ikutlah olehmu Allah dan Rasul.

\
V y
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Barangsiapayang mengikut Rasul, maka sesungguhnya dia telah
mengikut Allah.

Hai orang-orang beriman. patuhlah kepada Allah dan patuhlah
kepada Rasul dan Aulil Amri daripada kamu. Apabila terjadi
pertengkaran dalam sesuatu (masalah) maka pulangkanlah kepada
Allah dan Rasul (QS. 4:59).

4 j

Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Aulil Amri di
^̂ l̂ fofnereka.tentulahorang-orangyanginginmengetahuikebenaran
akan dapat mengetahuinya (QS. 4:83)

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula)
bagi perempuan yang Mukmin, apakah Allah dan Rasul-Nya telah
menetapkan suatu keteiapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain)
tentang urusan mereka (QS 33 :36).
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Maka demi Tuhanmu, maka (pada hakikatnya) tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka
sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan kepada
mereka, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS :4!65).

Apa yang diberikan Rasul kepada-mu, maka terimalah dia. Dan
pa yang dilarangnya bagi-mu. maka tinggalkanlah (QS 59 :7)

Ayat-ayat ini menunjukkan dengan mengumpulkan dan me-
î Agkaikan dalil-dalil qathi’ bahwa AUah mewajibkan orang mematuhi
Rasul dari hal apa yang disyariatkannya.

Kedua, ijma’ sahabat, diwaktu Nabi masih hidup dan sesudah
wafatnya. Wajib mengikuti sunahnya. Diwakiu Nabi masih hidup, orang
menjalankan hukum-hukumnya, yaitu apa-apa yang diperintahkan dan
yang dUarangnya. Menghalalkan dan mengharamkan. Tidak ada orang
berpecah-belah dalam menjalankan hukum-hukum yang bersumber dari
wahyu itu (A1 Quran) dan yang bersumber dari Nabi sendiri. Dalam hal
ini kata Mu’az bin Jabal. Jika hukum yang akan aku jalankan itu tidak
tetdapat dalam KitabuUah, maka akan aku can dalam sunah RasuluUah
SAW. Setelah Nabi wafat, apabila tidak terdapat dalam A1 Quran maka
orang melihat kepada hadis.

Abubakar r.a. apabila dia tidak teringat sunah mcngenai suatu
masalah maka dia pergi keluar bertanya kepada orang banyak. Siapakah
di antara mereka itu yang masih ingat sunah Nabi dalam masalah ini?
Demikian juga yang diperbuat oleh Umar, dan sahabat-sahabat lainnya.
Barangsiapa yang datang minta fatwa atau hukum kepada sahabat, maka
hMidaklahmengikuti apa yang difatwakannya itu. Hams mengikuti jalan
yang dilaluinya. Sebab tidak seorang juga yang berfatwa itu berbeda dari

yang didengamya dari Rasul. Apabila sunah RasuluUah itu baik
nilainya maka wajib diikuti.

Kedga, di dalam A1 Quran itu ada hal-hal yang diwajibkan kepada
orang untuk menjalankannya. Tapi A1 Quran itu tidak menguraikan

a p a
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dengan terpcrinci teniang hukum-hukumnya dan bagaimana
nya. Di dalam A1 Quran disebutkan. Dirikanlah sembahyang dan
bayarkanlah zakat Diwajibkan kepadamu bcrpuasa. Allah menyuruh
supaya orang naik haji di Baimllah. Sedangkan di dalam A1 Quran itu
scndiri tidak dijelakan bagaimana mendirikan sembahyang itu. Bagai-

caranya menbayarkan zakat itu. Dan bagaimana caranya berpuasa
dan haji itu? Maka dalam hal ini Rasul menjelaskannya, dengan sunah
qauliah dan sunah fi 'liah. Karena Allah tclah memberikan kuasa kepada
Rasul itu untuk menerangkan sejelas-jclasnya kepada orang lain. Berfir-
man Tuhan dalam A1 Quran.

c a r a - c a r a -

m a n a

Dan Kami turunkan kepada-mu Al Quran agar engkau
angkannya kepada umat manusia apa-apa yang telah diturunkan
kepada mereka (QS 16 :44)

Kalau lidaklah ada sunah yang dijadikan hujah terhadap kaum
Muslim maka tidak apa peraturan-peraturan yang akan dijalankan yaitu
apa-apa yang diwajibkan olch Al Quran itu. Sunah yang menerangkan,
wajib diikuti. karena bersumber dari Rasul. Dirawikan dari Rasul dengan
jalan mempergunakan qathi’ atau dzan yang kuat. Tiap-tiap sunah yang
bcilcenaan dengan tasyri' itu adalah. Sumbemya itu dari Rasul. Inilah
hujah. Wajib diikuti. Sama saja, apakah hukumnya itu dijelaskan terang-
terangan tcnulis dalam Al Quran, atau sukuinya Al Quran tentang
peristiwa itu. Scluruhnya itu bersumber dari yang ma’shum dan diberi
kckuasaan oleh Allah untuk menerangkan dan mentasyri’kan.

Adapun sunah itu dinisbahkan kepada Al Quran. Dan dari segi
hujah, maka orang harus kcmbali kepada Al Quran, untuk mengambil
kcsimpulan hukum syryri’. Sebab para mujtahid belum akan kembali
kepada sunah untuk membahas suatu peristiwa, kccuali bila tidak ter-
dapat dalam Al Quran hukum-hukum yang dibutuhkan itu. Karena Al
Quran itulah sumber tasyri ’dan menjadi sumber pengambilannya yang
pertama. Nash hukum Al Quran itu harus diikuti. Apabila tidak lerdapat
nashhukumnya dalam Al Quran maka baru orang kembali kepada sunah.

m e n e r -
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Menisbahkansunahkepada A1 Quranitudari suduthukum yangterdapat
dalam A1 Quran, maka jangan memakai salah satu dan Uga perkara.

Pertama, adakalanya sunah itu mempakan suatu ketetapan dan
menguatkan hukum yang terdapat di dalam A1 Quran. Hukum itu
mempunyaiduasumberdanduadalil. Dalil tetapdari A1 Quran dan dalil
menguatkan dan sunah. Dari hukum-hukum inUah adanya perintah
menegakan sembahyang. membayarkan zakat, berpuasa pada bulan
Ramadhan dan haji di BaituUah. Larangan mempcrsekulukan Allah,
menjadi saksi palsu, durhaka kepada ayah dan bunda, membunuh tanpa
hak. Selain dari itu perintah dan larangan yang ditujukan kepada sesuatu
oleh ayat A1 Quran dan dikuatkan oleh sunah. Dalam hal ini juga hams
ditegakan dalilnya.

Kedua, adakalanya pula sunah im mempakan engsel pintu. dan
menafsirkan ayat-ayat A1 Quran itu secara mujmal (global). Atau meng-
kailkan hukum-hukum yang terdapat dalam A1 Quran itu secara mutlak.
Ataumungkhususkan hukum yang bert>cntukumum.Mcngenaitafsiran.
mengaitkan. mengkhususkan hukum yang berbentuk umum dalam A1
Quran im, di sini sunah im menjclaskan maksudnya. Karena Allah telah
memberikan kekuasaan kepada Rasul untuk menjelaskan nash-nash A1
Quran itu. Hal ini berdasarkan firmannya yang berbunyi:

Kami menurunkan Al Quran kepada engkau. supaya engkau
menerangkan keapda umat manusia apa-apa yang diturunkan
kepadanya itu

Dengan adanya sunah ini. maka orang tahu bagaimana mene-
gakkan sembahyang membayarkan zakat dan haji di BaituUah. Di sini Al
Quran belum lagi menenmkan jumlah rakaat sembahyang im, belum ada
ukuran zakat. belum ada cara melakukan ibadah haji. Sunah qauliah dan
amaliah itulah yang menerangkan. Menjelaskan sah dan batalnya jual
beU dan macam-macam riba Allah mengharamkan mayat. Sunahlah
yang menjelaskan maksud dari perintah ini. Yaim dikecualikan mayat
ikut laut. Selain dari im sunahlah yang menjelaskan maksud dari ayat Al
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Quran yang berbentuk mujmal, yang muihlak-, yang umum dan yang
mcmpunyai i’libaryang sempuma.

Kedua, adakalanya sunah itu menetapkan hukum dan membuat
hukum. Karcna ada dalara beberapc hal A1 Quran iiu bersikap sukut
(tidak mengatumya). Hukum itu ditctapkan dengan sunah, karena tidak
ada nash dalam A1 Quran. Di antara yang diharamkannya itu ialah
menggabungkan isteri dengan bibinya. Dihararakan tiap-tiap binatang
buas yang mcmpunyai taring, burung yang makannya menyembar. Dan
dihararakan pula memakai pakaian sutera dan cincin emas bagi laki-Iaki.
Ada hadis yang berbunyi; Dihararakan terhadap saudara sepesusuanitu,
yaim apa-apa yang dihararakan terhadap saudara seketurunan. Selain
dan itu di antara hukum-hukum yang disyari’atkan dengan sunah itu
sendiri dan yang menjadi sumbemya. Maka ada pula'yang diilhamkan
Allah kepada Rasul-Nya, atau ijtihab Rasul itu sendiri.

Imam Syafe’i, dalam risalahnya yang berkenaan dengan ushul
mcngaiakan, Aku belum mengetahui ada di antara ahli ilmu y a n g
berbeda pendapat mengenai sunah Nabi yang mencakup tiga bentuk:

Pertama. apa-apa yang diturunkan Allah itu, dalam hal ini ialah
nash A1 Quran. Sunah Rasul itu adalah seperti nash A1 Quran.

^Aferfufl, ,apa-apa yang dimrunkan Allah, disini Allah sendiri yang '
menjelaskan arti apa yang dimaksudkannya itu.

Ketiga, yang disunatkan oleh Rasul itu ialah apa-apa yang tidak
ada nashnya dalam A1 Quran.

Yang hams diingatkan di sini ialah, bahwa ijtihad Rasul dalam
membuat peraturan atau undang-undang itu berdasarkan A1 Quraa
Diresapkan ke dalam dirinya mh tasyri’ dan prinsip-prinsipnya. Di
dalam membuat peraturan-peraturan maka hendaklah kias itu dirangkai-
kan kepada nash yang terdapat dalam A1 Quran. Atau daerah prinsip-
prinsip umum bagi tasyri’ A1 Quran. Maka dikembalikan hukum sunah
itu kepada hukum A1 Quran.

Kesimpulan, dari apa yang karai kemukakan ini ialah :Hukum-
hukum yang terdapat dalam sunah im, adakalanya menetapkan hukum-
hukum A1 Quran. Atau hukum-hukum itu dijelaskannya. Atau hukum-
hukum yang tidak diatur oleh A1 Quran. Di sini orang boleh memper-
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gunakan kias yang berdasaricannash A1 Quran. Atau melaksanakan usul
dan prinsip-prinsipnya itu pada umumnya. Di sini jelaslah bahwa tidak
mungkin orang meletakkan hukum A1 Quran dan sunah itu berbeda. atau
bertentangan.

Pembagian Sunah
Dengan mengambil i’tibar dari sunah RasuluUah, maka sunah itu

dapat dibagi atas tiga bagian.
-Sunah mutawat i r

-Sunah masyhur
-Sunah uhad.

Sunah muiawaiir itu ialah apa yang dirawikan dari Rasul itu,
orang sepakat mengaiakan, Hadis ini tidak bohong. Karena orang

yang merawikannya itu banyak. Semuanya itu dapat dipercaya. Sekali-
pun ada perbedaan rupa dan bentuk-bentuknya itu. Petawinya itu banyak
dan semuanya itu jujur. Sampai kepada kita ialah dengan perantaraan
sanad. Tiap-tiap tingkat perawinya itu. orang tidak sepakat mengatakan
bohong tentang prinsip-prinsip apa yang mereka terima dari Rasul itu,
dan akhimya sampai kepada kita. Di antara yang teraiasuk bagian ini.
yaitu sunah amaliah tentang mengerjakan sembahyang, puasa, haji, azan
danlain-lain. Selain dari itu seluruh syi’ar agama yang diperdapat orang
dari Rasul. Dengan menyaksikan sendiri atau mendengar serombongan
demi serombongan.Di sini tidak terdapat perbedaan dari masa ke masa.
Atau dari daerah ke daerah. Sunah qauliah itu hanya sedikit terdapat
dalam hadis mutawatir.

s e m u a

Sunah masyhur, Di sini orang yang merawikan hadis dari Rasul-
uUah itu hanya seorang, atau dua orang. atau tiga orang, atau lebih. Tapi
belura sampai ke batas mutawatir. Sudah itu dirawikan pula dari perawi
ini seorang atau beberapa orang perawi, juralahnya itu sama dengan
jumlah mutawatir. Sudah itu yang merawikan dari juml̂  ini seperti itu
pula, sehingga sampai kepada kita dengan sanad. Pada tingkat pertama,
mereka mendengar langsung dari Rasul, atau menyaksikan perbuatan
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Rasul itu. Seorang, aiau dua orang, aiau tiga orang, atau lebih, lapi bclum
sampai kepada jutniah mutawatir.

Sclunih tingkat perawi iiu banyak orangnya. Dari bagian ini ada
bcbcrapa buah hadis yang dirawikan dari RasuJullah olch Umar bin
Khaitab, atau Abdullah bin Mas’ud, atau Abubakar Sidik. Sudah itu
dirawikan olch salah seorang dari mcrcka yang tcrsebutini.Orang-orang
ini tidak ada yang dusta, Seperti hadis yang berbunyi: Bahwasanya
pckerjaan-pekerjaan itu dcngan niat. Dan hadis yang berbunyi; Dibina
Islam itu atas lima perkara. Dan hadis yang berbunyi: Jangan mcrugikan
dan jangan menyusahkan.

Perbedaan antara Sunah Mutawatir dengan Masyhur
Sunah mutawatir. tiap-iiap lingkaran (rombongan) orang dalam

silsilah sanadnya itu berturut-turut, sejak pcimulaan diterimanya dari
Rasul sampai kepada kita. Adapun sunah masyhur halaqah pertama,
tidak semua sanadnya itu yang mutawatir. Tapi yang mcnerima dari
Rasul ilulahhanya seorang, atau dua orang, atau jama’, naraun jama’nya
itu belum sampai kepada jama’ mutawatir. Seluruh halaqahnya itu
mcrupakan jama’.

Sunah Uhad, yang mcrawikannya itu hanya seorang, atau dua
orang, atau jama’, tidak sampai ke batas mutawatir. Yang merawikan
berikulnya dan berikutnya itu sama saja. Sampai kepada kita dc-
mikianlah keadaannya. Setiap tingkat sanadnya itu hanya seorang.
Hadis-hadis yang seperti itu kumpulkan dalam kitab-kitab sunah, dina-
makan Khatar Uhad.

Qathi’ dan dzan

Bila ditinjau dari pihak datangnya, maka sunah mutawatir itu
qathi’ dari Rasul. Karena nukilannya itu berturut-turut mempergunakan
hal-hal yang pasti. dan beritanya itu sahih. Sunah masyhur qathi’ itu
datangnya dari para sahabat. Atau sahabat yang menerimanya dari
Rasul. Perpindahannya itu berturut-tumt, lapi tidak qathi’ datangnya
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dari Rasul. Karcna yang mula-mula menerimanya ifti bukan beibentuk
jama’ beiturut-iurut. Dalam hal ini ahli-ahli fikih mazhab Hanafi
menjadikannya dalam hukum sunah mutawatir. Dengannya itu orang
mengkhususkan yang a’m, dan mengkaitkan yang mutlak. Karena
datangnya itu lerputus dari sahabat. Sahabat membuatnyamenjadi hujah
dan membcnarkan pcrpindahannya itu dari Rasul. Untuk itu dipisah
antara mutawatir dan khabar uhad.

Sunah Uhad Dzaniah itu datangnya dari Rasul, karena sanadnya
tidak mempergunakan qathi’. Bila ditinjau dari pihak dalil, maka tiap-
tiap sunah dari pembagian yang tiga ini, kadang-kadang dalilnya qathi’
dan kadang-kadang dzanni. Bila dibandingkan nash A1 Quran dengan
nash sunah dari pihak qathi’ dan dzanni. maka dapat disimpulkanbahwa
dalil A1 Quran itu semuanya qathi’. Dan dari nash inilah datangnya dalil
qathi’ dan dalil dzani. Scdangkan sunah, daripadanyalah datangnya
qathi’ wujud. Dan keduanya ini (Quran dan Sunah) kadang-kadang
dalilnya itu qathi’ dan kadang-kadang dznni.

Dari pembagian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa sunah
itu ada yang mutawatir, ada yang masyhur, dan ada pula yang uhad.
Dengan demikian maka hujah itu wajib mengikut dan mengamalkannya.
Mutawatir karena jelas dan tegas sumbemya daiang dari Rasulullah
SAW.Selaindariitudzanitudianggapkuat;apabilaperawinyaitucukup
adil, betui dan kuat, maka wajib diaraalkan. Untuk itu Hakim dalam
memutus perkara maka haras dengan saksi yang menyaksikan peristiwa
itu. Dugaan itu dikuatkan dengan saksi. Sembahyang itu sah, bila
menghadap ke Kakbah. Di sini hanya mempergunakan dzan.' Keba-
nyakan hukum-hukum itu dibina atas dzan. Memang diperlukan yang
qathi’ dan yakin dalam urusan amaliah.

Perkataan dan Perbuatan Rasulullah yang Tidak Disyari’atkan
Perkataan dan perbuatan yang bersumberdari Rasulullah itu dapat

dijadikan hujah. Dan wajib diikuti apabila sumbemya disifatkan
kepadanya. Karena dia adalah utusan Allah. Dialah yang dimaksud
dengan tasyri’ umum dan haras diikuti. Demikianlah. Rasulullah itu
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adalah manusia biasa.
kepada semua

Allah memilihnya mcnjadi Rasul, utusan
orang. BerfirmanTuhan dalam A1 Quran. Katakanlah,

aku ini hanya manusia scpeni kamu. Wahyu itu diiurunkan kepada-ku.

Pertama, apayangbersumberdari Nabi itu. tabi’atmanusia. yaitu
:Berdiri, duduk, bcrjalan, duduk. tidur, makan. Hal ini bukan tasyri’,
karena itu bukan bersumber dari risalahnya, tapi bersumber dari
manusianya. Bersumber dari perbuatan insani. Dalil ini menunjukkan
!bahwa maksud perbuatannya itu hams diturut. Dengan dalil ini dia
menjadi tasyri’.

.Kedua, apa yang bersumber dari Nabi itu bempa pengetahuan
manusia.. Kepintaran dan percobaan-percobaan dalam masalah
duniawi. Di antaranya berdagang. bertani, atau mengatur pasukan me-
liter, atau mengatur siasat perang. atau mengobati penyakit, atau hal-hal
lainnya yang seperti itu. Juga bukan tasyri karena bukan bersumber dari
kerasulan Nabi SAW. Ini hanya bersumber dari pengetahuan duniawi.

Dalam hal ini kami pemah memperhatikan beberapa terjadinya
peperangan, orang akan raenumnkan pasukannya pada tempat-tempat
tenentu. Beberapa orang temannya itu mengatakan kepadanya. Apakah
ini tempat yang ditemukan Allah. Apakah perang ini tipu daya? Dalam
hal ini Nabi berpikir kemudian dia menunjukkan ke tempat lain untuk
menumnkan pasukan.

Di waktu Rasul memperhatikan penduduk Madinah membibitkan
tamar. Nabi menunjukkan bukan begitu membibitkan. Maka orang-
orang Medinah meninggalkan cara membibitkan yang sudah raereka
biasakan itu. Kiranya tamar itu tidak berbuah. Kata Nabi kepada mercka
itu. Kami tidak tahu dengan umsan-umsan duniawi.

Ketiga, apa yang bersumber dari RasuluUah, berdasaikan dalil-
dalil syar’i, yaitu hal-hal yang khusus bagi Nabi SAW. Untuk ini bukan
untuk dijadikan contoh. Bukan tasyri ’umum. Seperti'isteri Nabi itu Icbih
dari empat orang. Ada firman Tuhan yang berbunyi, Kawinilah olehmu
perempuan-perempuan yang baik menumt kamu. dua, tiga, dan empat
orang. Hal ini menunjukkan bahwa batas tcrtinggijumlahisteri itu hanya
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empat orang. Dan sahnya tuduhan itu cukup dengan seorang ŝ si.
Padahal nash terang-terangan mengatakan dalani pembuktian itu diper-
lukan dua orang saksi.

Rasulullah mengadili sengkcta itu meliputi dua hal yaitu :
Pertama, menetapkan pcristiwanya, dan kedua, menetapkan hukuman-
nya, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menetapkan perisdwa-pens-
tiwa itu adalah unisan pcnilaian, bukan dengan tasyri’. Adapun sctelah
di nilai. maka ditetapkanlah pcristiwa itu.inilah diatasyri’. Dalam hal ini
ada hadis Bukhari -Muslim dari Umi Salamah mengatakan RasuluUah
pemah raendengar orang yang bersengketa di pintu kamamya, lalu Nabi
keluar. Kata SAW, Aku ini adalah manusia. Serahkanlah sengketa itu
kepada-ku. Barangkali ada kamu ini yang sudah keterlaluan.

Bila mcnurut aku orang itu benar, aku akan menghukumnya
demikian. Barangsiapa yang mengadili perkara dengan hak Muslim
maka dia adalah sepotong dari neraka. Maka hendaklah ambil atau
tinggalkan. Kesimpulan, apabila yang bersumber dari Rasulullah. baik
perkataan maupun perbuatan dalam tiga perkara tersebut, maka im dan
sunahnya, bukan tasyri’ dan bukan undang-undang yang wajib diikuti.
Adapun yang bereumbcr dari perkataan dan peibuatan, disifatkan bahwa
dia Rasul. Dimaksud dengannya itu terang-terangan diikuti oleh Mus-
limin, maka dia hujah terhadap Muslim dan undang-undang yang hams
d i i k u t i .

Yang dimaksud dengan sunah ialah metode yang dipakai oleh
Rasul dan apa-apa yang dialaminya selagi masih hidup. Yaitu apa yang
bersumber daripadanya. Peikataan, perbuatan dan takrir (ketetapan).
Yang dimaksud dengan tasyri’ ialah orang yang pamh mcnurut petun-
juknya.

D a l i l 3 : I J M A’ g J M A K )

-Defin i s i nya
- R u k u n - r u k u n n y a
- H u j j a h n y a
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-Kcmungkinan menyidangkannya
-Menyidangkan perbuatan
-Macam-macamnya.

Definisi: Ijmak menurut isiilah ushul ialah scpakat para mujtahid
Muslim mcmutuskan suatu masalah scsudah wafai Rasulullah tcrhadap
hukum syr’i, pada suatu pcristiwa. Apabila tcijadi suaiu peristiwa, maka
pcrisiiwa itu dikemukakan kcpada semua Mujtahid diwaktu terjadinya.
Para Mujtahid itu -scpakat memutuskan/menentukan hukumnya.
Kcsepakaian mereka itu dinamakan ijmak. Ijmak mereka itu adalah
suatu i’tibar tcrhadap suatu hukum. Menurut mereka hukum ini adalah
adil terhadap suatu masalah. Definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya
Nabi SAW. Karena sclagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang
mcnjadi sumbcr lasyri’. Tidak ada penggambaran pcrbcdaan pcndapat
dalam syar’i, dan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu baru ada,
apabila lebih dari scscorang.

Rukun-rukunnya

Dalam definisi itu dikatakan, bahwa scpakat semua mujtahid
Muslim pada suatu masa terhadap hukum syr’i. Dari sini dapatdiambil
kcsimpulan bahwa rukun ijmak itu ada empat.

Pertama. pada tcijadinya peristiwa itu, mujtahid itu jumlahnya
Icbih dan scorang. Karena kesepakatan itu tidak akan tcrwujud kalau
pcmikiran yang dikeluarkan itu jumlahnya tidak lebih dari scorang.
Seluruh pendapat itu sctuju terhadap keputusan yang diambil itu. Kalau
pada waktu itu tidak ada scjumlah mujtahid, atau mujtahid itu hanya
scorang maka sudah barang tentu tidak mungkin diadakan sidang untuk
mcmecahkan masalah yang dihadapi. Ini namanya bukan ijmak. Di masa
Nabi masih hidup, memang tidak ada ijmak. karena mujtahidnya hanya
scorang saja, yaitu Nabi itu sendiri.

Kedua, scpakat atas hukum syar’i, tentang suatu peristiwa. Selu¬
ruh mujtahid Muslimin itu pada waktu terjadinya itu mengalihkan pan-
dangan dari negerinya. atau bangsanya. atau golongannya. Kalau yang
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disepakati atasliukum syar’i dalam bukan alas suatu golongan. Kalau
yang disepakaii alas hukum syar’i dalam hal suatu peristiwa hanya

ujtahid Mekah Saja. atau mujiahid Iran saja, atau mujtahid Hijaz saja,
atau mujtahid Ahlul Bait saja. atau mujtahid Ahlussunah saja, tanpa
mujtahid Syi’ah bukan berarti mengadakan sidang syar’i, khusus ijmak,
yang disepakati. Karena sidang ijmak itu tidak lain selain dari dengan.
kcsepakatan seluruh mujtahid Alam Islami pada masa peristiwa itu.
Tidak teijadi tanpa mujtahid.

Ketiga, ada kcsepakatan itu dimulai. Tiap-tiap mereka ihi
mengeluarkan pendapat terang-terangan tentang suatu peristiwa. Sama
saja. apakah dimulai oleh salah seorang dari mereka itu, bcrupa
perkataan dalam berfatwa. atau dengan perbuatan diwaktu mengadili
suatu perisUwa. Sama saja. Apakah dimulai dari tiap-tiap pribadi mujta¬
hid itu mengeluaikan pendapat dalam sidang, atau setelah dikumpulkan
pendapat semuanya itu dalam menyatakan kcsepakatan. Atau bersama-
sama mengeluarkan pendapat. Mujtahid Alam Islami itu bericurapul
pada masa teijadinya peristiwa yang mereka kemukakan itu. Di sim
diadakan pertukaran pendapat. Semua mereka itu sepakat atas suatu
h u k u m .

m

Keempat, menetapkan kesempatan dari semua mujtahid terhadap
suatu hukum. Kalau kebanyakan mereka itu sepakat tidak akan meng¬
adakan sidang. dengan kcsepakatan sccara ijmak. hal ini boleh dijal̂ -
kan. Di sini jumlah mujtalud itu kurang, atau sebaliknya, jumlahnya im
banyak dan menyetujui itu lebih banyak jumlahnya. Selamanya terdapat
perbedaan pendapat. Masing-masing pihak itu terdapat hal-hal yang
mengandung kebenaran. Kebanyakan yang tidak ada kcsepakatan itu
ialah hujah syari’ah qathi’.

Hujahnya, inilah rukun ijmak yang keempat. Pendapat ini dike-
raukakan orang jauh setelah wafatnya Nabi SAW. Sebagaimana
diketahui. bahwa para Mujtahid Muslimin im berbeda-beda negerinya,
bangsanya dan golongannya. Dikemukakan kepada mereka im
peristiwa unmk diketahui hukumnya. Dimulai tiap-tiap mujtahid im
mengeluaikan pendapat terang-terangan mengenai hukumnya. dengan

s u a m
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r̂kataan atau dengan pcrbuatan bersama, atau scndiri-sendiri.
Kesepakatan pendapat atas suatu hukum terhadap suatu pcristiwa.

Bila hukum iiu sudah disepakaii, maka wajib diikuii. dan lidak
bolch terbeda dengannya. Tidak dipcrbolehkan bagi mujtahid pada
masa sidang menjadikan pcristiwa ini judul ijiihad. Hukum itu tetap
dengan ijmak, hukum syar’i iiu qathi”. Jadi bukan lapangannya untuk
bcrbeda pendapat. Dan tidak boleh untuk dinasikhkan. Bukti terhadap
hujah ijmak itu sebagai berikut:

Pertama, di dalam A1 Quran, sebagaimana diketahui, Allah
memenntahkan orang Mukmin itu harus taat kepada Allah, Rasul dan
AuIU amri. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya
dan Aulil qmri di antara kamu (QS 4:59).

Lafadz amar di sini aitinya urusan. Berbentuk umum. Meliputi
urusan agama dan urusan duniawi. Aulil Amri duniawi yaitu raja,
pemerintah dan para wali. Aulil Amri agama yaitu para mujtahid dan
mufti. Sebagian ̂i lafsir menafsirkan, yang dimkksud dengan Aulil
amri dalam ayat ini ialah Ulama. Dan sebagian lagi menafsirkan yaitu
pemerintah dan para wali. Aulil Amri itu bcrkumpul dalam mcmecahkan
masalah tasyri’ para mujtahid itu hams diikuti dan hukum itu hams
dUaksanakan. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Aulil Amri di
antara mereka, tentulah orang-orang ingin mengetahui kebenarannya
(QS 4:83).

51



Allah SWT mengancam orang-orang yang racmperscmpit
langkah Rasul dan mengikut selain dan jalan Allah. Beriiiman Tuhan
dalam A1 Quran

1 ' -
\%4’d̂ 3

DanbarangsiapayangmenentangRasulsesudahjelaskebenaran
baginya. dan mengikut jalan yang bukan Jalan orang-orang yang
Mukmin. Kami biarkan berkuasa terhadap kesesatan yang telah dil̂ -
sainya itu. Dan Kami masukkan dia ke dalam neraka
nerakaJahanamitulahyangseburuk-buruktempatkembah-(QS4 :U )̂

menyimpang dari jalan orang Mukmin,Orang-orang yang
dijadikan sebagai orang yang meneniang Rasul.

Kedua, hukum yang disepakati itu adalah hasil pendapat mujtahid
umat Islam. Pada hakikatnya hukum ini adalah hukum umat ŷ g
dibicarakan oleh mujtahid. Di sini terdapat beberapa hadis Rasul dan
atsar dari sahabat yang raenunjukkan ma’shumnya umat dan kesalahan.
Di amaranya adalah hadis Nabi yang berbunyi.
_Tidak dihimpunkan umat-ku atas kesalahan
-Allah sekali-kali tidak bcmiat untuk menghimpunkan umatku atas

kesalahan.

-Apa-apa menurut pendapat orang
Allah adalah baik.

Demikianlah sepakat semua mujtahid itu terhadap suatu peris-
tiwa. Di samping itu ada pula pandangan yang berbeda men̂ nai
bcntuk-bentuknya Perbedaan mengenai daUl terhadap suatu penstiwa.

Kedua, ijmak terhadap hukum syar’i itu tidak dapat tidak hams
dibina di atas serangkaian syari’at. Karena mujtahid Islam itu mempu-
nyai batas-batas. Tidak boleh melampaui batas tersebut. Apabila dalam
ijtihadnya itu tidak ada nash, maka ijtihadnya itu tidak boleh melampaui

Muslimin itu baik. maka disisi
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nash dan hams mcngciahui apa yang dilunjukkan kcpadanya itu. Apabila
dalam pcristiwa iiu lidak ada nash, maka ijtihadnya itu tidak bolch
mclampuai kcsimpulan hukumnya itu dcngan pcramaraan kias tcrhadap
pcristiwa yang ada nashnya. Aiau mcmprakickan uiidang-undang syar’i,
dan prinsip-prinsip umum. Atau dcngan mcngambil dalil dcngan apa
yang ditcgakkan olch syar’i, bcrdasarkan dalil dari dalil itu. Scpcni apa
yang dianggap baik atau yang dianggap icman. Atau saling mcnjaga
pcngcnian atau kcmashlahaian mushalih mursalah.

Ijtihad mujtahad itu hams dirangkaikan kcpada dalil syar’i. Bila
scmua mujtahid scpakat tcrhadap suaiu hukum dalam suaiu pcristiwa,
maka dalil atas adanya itu haiais dirangkaikan kcpada syar’i. Dalil qaihi
mcnunjukkan kcpada hukum ini. Karcna kalau yang dirangkaikan
kcpadanya itu salil dzanni, maka mcnurui biasanya lidak mcnclorican
kcscmpaian daripadanya itu. D/an itu lidak mcngalami pcrbcdaan pcn-
dapat. Ada ijmak hukum tcntang suaiu pcristiwa, maka bcgiiu pula ada
takwii atas nash atau lafsim'ya. Di sini mcncrangkan scbab-scbab tcrja-
dinya hukum nash itu dan mcnyaiakan sifai yang tcrgantung kcpadanya.

Kcmungkinan Diadukan Sidang
Mcnumt pcndapat scbagian Ulama, di aniaranya Nidzam dan

bcbcrapa orang Ulama Syi’ah. Bahwa ijmak yang lidak mcncukupi
mkun-mkunnya int lidak mungkin mcngadakan sidang biasa. Karcna
sulit mcnciapkan mkun-rukunnya itu.. Dcmikian juga lidak tcrdapat
ukuran untuk mcngciahui apakah scscorang itu sudah sampai kc lingkat
jihad atau bclum. Dalam masalah hukum lidak dapat dikcmbalikan
hukum kcpadanya, karcna ini mujtahid atau bukan mujtahid. Untuk
mcngciahui mana yang mujtahid dan mana yang bukan itu ialah dcngan
d a l i h .

Kalau dipcrlukan masing-masing mujtahid Dunia Islam pada
waktu tcrjadinya pcristiwa itu, maka scmua mcrcka itu akan bcrfikir
tcntang pcristiwa itu. Hal ini dapat dijalankan dcngan mcmpcrgunakan
kcyakinan. Mcngumpulkan mcrcka itu juga akan mcngalami kesulitan,
karcna mcrcka itu bcrada pada bcnua yang icTJcncar-pcncar dan bcr-
bcda-bcda. Ncgerinya bcrjauh-jauhan dan jcnisnya bcrlain-lainan.
Dcmikian juga labi’at mcrcka. Tidak usali mcngutip pcndapat tiap-tiap
mcrcka itu dcngan jalan mcmbcnarkannya.
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Kalau periu masing-masing mujtahid itu mengetahui, ada
kemungkinan orang berdiri di atas pendapat hanya dengan membenar-
kan. Orang tidak menjamin bahwa mujtahid yang mengemukakan pen-
dapatnya itu akan tetap demikian, sebelura dia mengarabil pendapat
yang tetap. Apakah yang menghalangi baginya mengemukakan hal-hal
yang serupa. Dia kembali daii pendapamya sebelum dia raengambil
pendapat orang-orang yang tetap. NJereka mengemukakan banyak
ialah menetapkan kesepakatan para mujtahid seluruhnya. pada suatu
waktu, teriiadap suatu hukum pada suatu peristiwa.

IbnuHazilmengutip dalam kitabnya A1 Ahkam peikataan dari
Ibnu Hanbal. katanya, Aku mendengar ayahku mengatakan, Ada orang
yang mendakwakan bahwa ijraak itu adalah bohong. Orang ini ba-
rangkali dia tidak tahu bahwa peibedaan pendapat itu tidak ada hasilnya,
tidak akan henti-hentinya. Sebaiknya dia mengatakan, Kami tidak tahu
orang-orang yang berbeda pendapat itu.

Ulama jumhur (jumlah Ulama-ulama yang masyhur) berpendapat
bahwa, Ijmak itu mungkin mengadakan sidang biasa. Katanya, Ucapan
yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menentang itu sebenamya
adalah syakwasangka belaka. Menurut kenyataan, ada dalil atas
kemungkinan mengadakan sidang itu. Mereka mengemukaan banyak
contoh-contoh untuk menetapkan diadakan sidang ijmak itu. Ul̂ a
khalifah Abubakar mengharamkan gemuk babi, warisan yang diterima
oleh nenek laki-laki dan perempuan itu hanya seperenam bagiaa Cucu
menutup waris yang diterimanya itu oleh anak. Lain dari itu juga ada
hukum juz-i dan kuUi.

Alasan yang lebih kuat mengatakan bahwa ijmak dengan defi-
nisinya, rukun-rukunnya yang dibina itu tidak mungkin mengadakan
sidang biasa, apabila hal ini diwakilkan kepada pribadi-pribadi umat
Islam. Sidang baru mungkin dilaksanakan, apabila diwakilkan kepada
pemerintah Islam. Tiap-tiap pemerintah itu sanggup menerangkan
syarat-syarat yang hams dipenuhi bagi seseorang itu untuk melakukan
ijtihad. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan izin kepada orang
yang telah cukup syarat-syaratnya. Dengan ini raaka tiap-tiap pemerin¬
tah itu sanggup mengetahui mujtahidnya, dan pendapat mereka itu
tentang suatu peristiwa. Apabila tiap-tiap pemerintah itu berdiri pada
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pendapat para mujtahidnya dalam memecahkan suatu masalah, sepakat
semua mujtahid itu pada tiap-tiap pemeriniahan Islam terhadap suatu
hukum dalam masalah ini, maka tenvujudlah ijmak, dan terwujudlah
hukum, dihimpun di alas hukum syar’i, wajib diikuii oleh kaum Mus-
limin selunihnya.

Sidang ^mak

Apakah orang pemah mengadakan sidang ijmak setelah Nabi
wafat? Jawab, Belum pemah. Dalam hal ini or^g kembali kepada
pcristiwa-perisliwa hukum yang diputuskan oleh para sahabai. Pelajaran
yang dapat diambil dari hukum yang mereka putuskan itu, inilah yang
discbut ijmak. Jadi bukan merupakan ijmak dalam pengerdan yang
sesungguhnya. Keputusan yang diambil itu hanya atas kesepaiatan
segala yang hadir. Ahli-ahli ilmu teikemuka dan pemikiran terhadap
hukum di zaman modem ini dikembangkan. Pada hakikatnya hukum itu
bcrsumber daripada musyawarah para jemaah, bukan dari pemikiran
pribadi.

Di katakan, apabila Abubakar mengadili suatu peikara, kalau
tidak terdapat dalam A1 Quran dan tidak pula dalam sunah, maka
dikumpulkannya orang-orang tericemuka dalam raasyarakat, dipilihnya
dan dilawannya bemiusyawarah. Mereka beramai-ramai meme¬
cahkan suatu masalah. Begitu pula diperbuat oleh Umar. Dalam hal ini
tidak diragukan lagi bahwa orang-orang teikemuka dalam masyarakat
dan orang-orang yang teipilih yang dikumpulkan oleh Abubakar
diwaktu dia menghadapi sengketa. Semua mereka itu adalah orang-
orang Islam. Sebagian dari mereka itu adalah orang-orang Mekah. Syam
dan Yaman.

Penyelesaian sengketa itu ditangguhkan oleh Abubakar, sebelum
dia mempertimbangkan matang-matang pendapat-pendapat para mujta¬
hid yang terdiri daripada sahabat dari berbagai-bagai negeri. Yang
dijalankanialah apa yang telahdisepakati oleh semua yang hadir. Karena
mereka itu adalah jema'ah. Pendapat jema’ah itu lebih mendekati
kebenaran daripada pendapat pribadi. Demikian pula yang dipeibuat
oleh Umar. Inilah yang dikatakan Fuqaha Ijmak. Pada hakikatnya tasyri ’
jemaah, bukan pribadi. Hal ini tidak terdapat selain daripada waktu
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sahabat. Dan juga bcbcrapa masa dalam pemcriniahan Bani umaiah di
Andalus. Pada abad kcdua Hijrah, mercka mcmbcntuk jemaah Ulama,
bennusyawarah dalam scgi lasyri’k. Kcbanyakan apa yang discbulkan
ini terdapat dalam icijcmahan bcbcrapa orang Ulama Andalus. bahwa
dia adalah dari Ulama Syura.

Adapun setclah masa sahabat, kccuali Daulat Bani Umaiah di
Andalus iiu, maka tidak ada lagi orang mcngadakan sidang untuk ijmak
ini. Kcbanyakan mujtahid-mujiahid itu lidak lagi meniahqiq (mcnc-
tapkan adanya) ijmak ini untuk tasyri’. Tasyri’ itu lidak lagi bcrsumbcr
kepada jemaah, lapi liap-tiap mujtahid itu berdiri sendiri-spndiri.
Berijtihad di negaranya dalam benluknya sendiri. Tasyri’ pribadi bukan
musyawarah. Kadang-kadang pendapat itu bersesuaian dan kadang-
kadang bertentangan. Ahli-ahli fikhi hanya sanggup mengatakan, Tidak
mengetahui hukum yang berbeda dalam peristiwa ini.

Macam-macamnya

Ditinjau dari sudut cara menghasilkan hukum itu, maka ijmak ini
ada dua macam:

Pertama, ijmak sharih (bersih atau mumi). Yaitu kesepakatan
mujtahid terhadap hukum raengenai suatu peristiwa. Masing-masing
bebas mengeluarkan pendapat. Jclas tcriihat dalam fatwa, dan dalam
memutus suatu pcikara. Tiap-iiap mujtahid itu mcrupakan sumber
hukum. Jclas tcriihat dari pendapat mercka.

Kcdua. ijmak sukuli, sebagian mujtahid itu tcrang-icrangan
menyatakan pcndapalnya itu dengan fatwa, atau mcmuluskan suatu
perkara. Dan sebagian lagi hanya berdiam diri. Hal ini berarti dia
mcnyctujui, atau berbeda pendapat terhadap yang dikemukakan itu
dalam mengupas suatu masalah.

Yang pertama itu, yaitu ijmak sharih, adalah ijmak hakiki. Inilah
hujah syari’ah dalam mazhab jumhur. Yang kcdua, yaitu ijmak sukuti,
yaitu ijmak i’tibari. Karena orang yang berdiam diri itu bclum pasti
menyetujui. Bclum pasti dia membenarkan dan meyakini icntang
kesepakatan tentang sidang ijmak itu. Untuk dijadikan hujah maka
dalam hal ini berbeda-beda pendapat Ulama. Jumhurberpendapat bahwa
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ini tidak boJch dijadikan hujah. karcna lidak kcluar dan
bcberapa orang mujiahid.

... S d̂angkan Ulama Hanafi bcipcndapat, bolch dijadikan hujah,
bila mujiahid itu ictap berdiam din, Udak bcrbicara dan tidak mcngcluar-
kan pendapat. Berdiam din di sini tidak dapat disamakan dengan
bcrdiam diri karcna takut, atau berolok-olok. Karcna berdiam did. tidak
bersuara pada tempat berfatwa itu menyatakan sesuatu, atau membuat
peraturan atau undang-undang. Di samping itu dia mcnafikan (me-
niadakan) terhadap apa yang menjadi halangan baginya mengemukakan
pendapat sckaljpun berbeda. Kalau memang temyata berbeda maka di
sim sikap berdiam diri itu akan dipertajam.

Yang menguatkan pendapat ini ialah jurahur. Sikap berdiam diri
bagi mujtahid itu mclipuli hal-hal dengan mendiamkan beberapa hal, di
antaranya yang mengenai jiwa dan yang bukan. Tidak mungkin untuk
mcngisahkan segala hal, Karcna itu dia berdiam diri saja tcrtiadap apa
yang disukai dan yang disetujuinya. Sikap berdiam diri. tidak menge-
luarkan pendapat itu tidak bolch dinisbahkan kepadanya kata-kata
menyetujui atau berbeda. Scring terdengar terjadinya ijmak sukuti ini.

Adapun dilinjau dari pihak ini maka ijmak iiu ada yang qathi’ dan
ada yang dzan. Jadi dua macam.

Periama ijmak qathi', yaitu ijmak sharih, dengan pengertian
bahwa hukumnya itu di qathi ’kan olehnya. Tidak ada jalan bagi hukum
terhadap suatu perisiiwa, dengan adanya khilaf (perbedaan pendapat).
Bukan lagi lapangan ijUhad mengenai suatu peristiwa sctelah diadakan
sidang ijmak sharih terhadap hukum syar’i.

Kedua. ijmak dzanni, yang menunjukkan atas hukumnya. yaitu
Ijmak dzanni Dengan pengertian bahwa hukumnya itu masih diragukan.
Dzan Itu juga kuat. Tidak bolch mengeluarkan peristiwa dari lapangan
yang dibentuk olch ijtihad. Karcna mcrupakan jalan pemikij-an dari
jemaah mujtahid. Bukan kcscluruhannya.

pendapat
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D a l H 4 : K I A S

-Defin is inya .
-Hu jahnya
-Rukun-rukunnya. Asal, furu’, hukum asal, dan illat hukum.

Kias dalam istilah ushul, yaitu menyusul perisliwa yang
lidak terdapat nash hukumnya deqgan peristiwa yang ter-
dapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat
nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum

Difinis i :

m i .

Apabila ada nash menunjukkan hukum pada suatu peristiwa. dan
diketahui sebab hukum ini dengansalah satu jalan dari jalan-jalan ymg
kita lalui hal-hal yang menerangkan sebab-sebab hukum itu. Sudah itu
terdapat peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang ada nashnya
pada suatu sebab yang menetapkan sebab hukum, karena dia sama
dengan perisUwa yang ada nashnya dalam hukumnya itu. Dibina di atas
persamaan pada sebabnya. Karena hukum itu terdapat di mana terdapat
sebabnya. Di sini dikemukakan contoh-contoh kias syar’i dan hukum
negara.

Pertama minimkhamar itu hukumnyatelahditetapkanolehnash,
yaitu haram. Hal ini berdasarkan firman Tuhan dalam A1 Quran yang
berbunyi sebagai berikut:

Sesungguhnya khamar. berjudi, berhala dan mengundi nasib
dengan panah itu addlah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan
Maka jauhilah perbuatan itu (QS 5:90)

Sebabnya ialah karena memabukan. Tiap-dap air buah yang di
dalamnya terdapat sebab yang sama dengan khamar dari segi hukumnya,
maka diharaml̂  meminumnya.
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Kedua, peristiwa ahli waris raembunuh yang mewariskan sesuatu
itu oleh nash ditetapkan hukumnya. Di sini ahli waris yang dilarang
membunuh. Hal ini berdasarican firman Tuhan yang berbunyi:

Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh itu.
Dalam hal ini yang mcnjadi sebab ialah mcmbunuhnya, supaya

ccpat menerima sesuatu sebelum waktunya. Kesengajaan itu dikem-
balikan kepadanya. Sanksi hukumannya di sini ialah dengan nieng-
haramkannya. Membunuh orang yang berwasiat oleh yang menerima
wasiat, dikiaskan kepada orang yang membunuh si pewaris oleh yang
akan menerima warisan itu. Larangan orang yang raembunuh orang yang
meninggalkan wasiat

Ketiga, jual beli yang dilakukan pada waktu terdengar adzan
untuk sembahyang Jum’aL Sanksi hukuman terhadap peristiwa ini telah
ditetapkan oleh nash, yaiiumakhrukh. Hal ini berdasarican firman Tuhan
yang berbunyi:

Mai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan
sembahyang pada hari Jum’at, tnaka bersegeralah kamu kepada
mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli (QS 62 :9)

Yang menjadi sebab di sini ialah kesibukan dalam hal
bahyang. Maka hukumnya dikiaskan dengan jual beli, yaitu maknikh di
waktu azan sembahyang Jum’at.

Keempat. yang telah ditandatangani. Oleh nash telah ditetapkan
hukumnya yaitu dapat dijadikan hujah terhadap apa yang ditandatangani

s e m -
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ilu. Hal ini bcrdasarkan undang-undang ncgara. Di sini yang mcnjadi
scbab ialah pcnandatanganan itu. Tanda tangan itu mcnunjukkan dirinya
scscorang. Kcrtas yang dicap dcngan jari, dalam hal ini dapat dijadikan
scbab. Yaitu dcngan dikiaskan kcpada kcrtas yang diianda langani.
Dalam scgi hukum cap dari ilu dapai dijadikan hujah.

Kelima. pcncurian yang tcrjadi aniara usal dcngan furu’ (yang
mcnjadi pokok dan yang mcnjadi cabangnya) itu. dan aniara suami istcri
lidak olch dijatuhi sanksi hukum, kccuali diiumut alas nama pcnjahat.
Dikiaskan kcpada pcncuri ilu yaiiu mcrampas dcngan mengancam, cck
palsu dan kcjahatan-kcjahaian lain. Dalam hal ini dihubungkan kcpada
karib kcrabai dan suami isicri.

Dalam conioh-conioh yang dikcmukakan ini ada pcrsamaan-
pcrsamaan mcngcnai pcristiwa yang tcijadi. Tidak ada nashnya dcngan
peristiwa yang ada nash hukumnya. Dibina di alas pcrsamaan dalam scgi
scbab adanya hukum ini. Pcrsamaan aniara dua pcrisliwa dalam hukum.
Dibina di alas pcrsamaan ini dalam scgi scbab yaitu kias dalam islilah
ushul. Dcngan kata-kaia lain disamakan pcrisliwa dcngan pcristiwa.
Atau mcnyusul kejadian dcngan kcjadian. auu pcrsangkaan hukum dari

pcrisliwa kcpada pcrisliwa yang saiu lagi. Yaitu mcngambil
pcdoman dari muradif yang didalilkan ilu hanya salu.
s u a t u

H U J A H

Menurut Ulama-ulama kcnamaan, bahwa kias itu mcrupakan
hujah syar’i icrhadap hukum akal. Kias ini menduduki lingkat kccmpat,
hujah syar’i. Scbab apabila dalam suatu pcrisliwa lidak tcrdapat hukum
yang bcrdasarkan nash, maka pcrisliwa ini dikiaskan kcpada pcristiwa
yang bcrsamaan scbclum sanksi hukum ilu dijatuhkan kcpadanya. Di¬
samakan dcngan pcrisliwa-pcrisiiwa yang dikiaskan itu. Bcgini yang
diatur olch syari’at. Mukallaf mcmpcrluas pcndirian, mengikul dan
mcngamalkan kias ini. Dibangsakan kcpada pcristiwa yang bcrdasarkan
nash. Kias ini diakui olch hukum.

Menurut mazhab Nizamiah, Zahiriah dan ada beberapa cabang
dari Syi’ah mengatakan bahwa kias ilu lidak bolch dijadikan hujah
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syar’i, icrhadap hukum. Mcrcka ini mcniadakan kias. Orang mcnctapkan
kias itu dapai dijadikan hujah, bcrdalilkan dcngan A1 Quran, sunah,
pcricataan dan pcrbuatan para sahabat dan dcngan ma’qul (hasil dari
pcndapat pcndapat) Dalil yang mcncrangkan supaya orang hams bcr-
dasarkan A1 Quran iiu, dalam hal ini ada dua ayat. Pcrlama sural An
N i s a k .

m i
Hai urang-orang beriman. ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasui-

Nya dan Ulil Amri di aniara katnu. Kemudian Jika kamu berlainan
pcndapat teniang sesuatu, maka kcmbalilah kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-bcnar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih mama (bagimu) dan Icbih
baik akibatnya (QS 4:59)

Dcngan ayat ini orang bcrdalilkan, bahwa Allah SWT mcnyumh
orang-orang beriman, apabila icrjadi pcricngkaran atau perbedaan pcn¬
dapat mengenai sesuatu masalah hcndaklah dikembalikan kepada Allah
dan Rasul. Hal ini mclipuii sclumh apa yang dibcnarican atasnya dan
dipulangkan kepadanya. Tidak diragukan lagi bahwa hal-hal yang da-
tang kemudian. tidak ada nash yang mengatur masalah ini. Untuk itu
disamakan kepada sebab hukum yang berdasarkan nash. Apa-apa yang
tidak ada nash maka dipulangkan kepada Allah dan Rasul. Karcna dalam
segi hukum orang hams mengikuti Allah dan Rasul. Ayat kedua ialah.
surat Al Hasyar yang berbunyi.

: - ' t \
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Dicdahyangmengeluarkanorang‘Orangkafir di antara Ahli
Kitab dari kampung-kan̂ >ung mereka pada saat pengusiran kali per-
tama. Kama tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka-
punyaJdn bahwa benteng-benteng mereka akan dapatmempertahankan
dari (siksaan Allah) Maka Allah mendatangkan kepada mereka
(hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah
melemparkan ketakutan ke daiam hati mereka. Mereka memusnahkan
rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tan-
gan orang-orang beriman. Maka ambillah (kejadian) itu untuk menjadi
pelajaran hal orang-orang yang mempunyai pandangan (QS 59 :2).

Daiam ayat ini orang mengambil dalil yaitu perkataan yang
berbunyi, makalah ambillah pelajaran bagimu. Di sini Allah mene-
rangkan setelah Dia mengisahkan apa yang teijadi pada Bani Nadhir
yang kafir itu danmenjelaskan duduk persoalannya apa-apa yang berada
disekelilingnya itu. Allah mendatan̂ tan hukuman dari arah yang tidak
disangka-sangka. Kata Tuhan. maka ambillah pelajaran olehmu hai
AulU Abshar. Artinya kiaskanlah dirimu dengan mereka. Kamu adalah
manusia seperti mereka itu. Perbuatan kamu adalah seperti perbuatan
mereka .

Ini menunjukkan sudah menjadi sunahtuUah terhadap alam se-
mesta. Nikmat dan pembalasan. Semua hukum-hukum itu adalah akibat
untuk dijadikan mukadimah. Menipakan musabab bagi sebab-sebab
yang tersusun teihadapnya itu. Karena di mana terdapat mukadimah,
maka masalah ini akan ada lanjutannya. Di mana-mana terdapat sebab
maka akan tersusun sebab-musabatxiya. Kias itu tidak lain selain dari
jalan di atas sunah Dahi, dan menyusun sebab di atas musababnya itu.

Tniiah yang dikemukakan oleh firman Tuhan yang beibunyi,
Maka hendaklah kamu ambil pelajaran daripadanya. Kisah teisebut
mengandung pelajaran. Sama saja maksudnya. orang menafsirkan
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lafadz itibar atau ibarat itu, ditafsiikan dengan mcngambil pciajaran
daripadanya. Hal ini sudahmenjadi sunatuUah tertiadapmakhluk. Yaitu
apa yang beijalan di atas perbandingan. Apakah tidak engkau perhati-
kan apabila dipisah antara pegawai dengan tugasnya. Karena ada uang
sogok, maka kata salah seorang pegawai itu kepada tcman-temannya.
Masalah iru hendaklah menjadi pciajaran bagimu. Atau hendaklah kamu
ambil pciajaran daripadanya. Yang difaharai dari kata-katanya itu tidak
lain selain dari kamu seperti itu pula. Jika kamu pcrbuat maka kamu
sendiri akan menanggungkan risikonya.

Aya: ketiga, berfirman Tuhan dalam surat Yasin.

Katakanlah, Dia akan dihidupkan oleh Tuhanyang menciptakan-
nya kali yang pertama (QS 36:79)

Jawab bagi orang yang mengaiakan, dapatkah Tuhan meng-
hidupkan lulang-tulang yang tclah hancur. Ayat inilah yang dijadikan
dalil bahwa Allah SWT mengemukakan dalil tcihadap apa yang
diingkari oleh orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan itu
dengan kias. Allah SWT mengkiaskan makhluk itu hidup kembali
sesudah dia mati Icnyap, dikembalikan kepada mula kejadiannya yang
pertama. Allah kuasa mengembalikan sesuatu yang dijadikan dan
diciptakan kembali seperti raula pertama. Dia kuasa mengembalikan,
malah hal ini gampang bagi-Nya. Dalil ini diambil dengan kias. DalU ini
adalah sah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hujah kias itu menguatkan
keterangan bahwa Allah SWT dalam sejumlah ayat hukum, meng-
hubungkan hukum itu dengan sebab. Seperti firman Tuhan mengenai
perempuan haid.

Cr.

Katakanlah. haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hen¬
daklah kamu menjauhkan diri dari isteri diwaktu haid (QS. 2:222).

Dalam mempcrbolehkan tayamum, firman Tuhan berbunyi:
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Allah tidak bermaksud menjadikan suUt bagimu (QS 5:6)

Di sini dilcrangkan bahwa hukum iiu mcmblna kcmashlahaian,
dan tcrikat dcngan scbab. Dan mcnunjukkan bahwa hukum ilu tcrdapat
di samping scbabnya dan apa-apa yang dibina aiasnya. Yang bcrdalilkan
kcpada sunah ilu ada dua dalil yailu :

Pertama, hadis Mu’az bin Jabal, kclika Rasulullah bermaksud
mengutus ke Yaraan. Kata Nabi kepadanya, Bagaimanakah engkau
mcnjaiuhkan sanksi hukuman apabila disodorkan kepadarau suatu
pcricara? Kata Mu’az, Aku memutuskannya ilu dcngan Kitabullah.
Kalau lidak tcrdapat nashnya dalam Kitabullah, maka aku akan memu-
luskannya dcngan sunah Rasulullah. Kalau lidak icrdapat dalam sunah,
maka aku akan berjihad dcngan pemikiran aku sendiri, dan lidak secara
bcrlcbih-lcbihan. Maka Rasulullah mcmukul-mukul dadanya, katanya,
Alhamdulillah, Rasulullah mcnyclujui dan mcridhai utusannya. Hadis
inilah yang dijadikan dalil bahwa Rasulullah mengambil keputusan
tcihadap Mu’az untuk mclakukan ijtihad itu apabila tidak tcrdapat nash
hukum dalam A1 Quran dan sunah. Ijiihad itu memberikan jihad untuk
disampaikan kcpada hukum, yaitu mclipuli kias. Karena kias itu adalah
scmacam ijtihad dan memberi dalil Rasul sendiri yang menctapkan
demik i an .

Kedua, ditetapkan dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW
scringkali orang mengemukakan kepadanya, jika tidak ada wahyu yang
akan dijadikan dasar hukum, maka dia mengambil dalil hukumnya itu
yaitu dcngan jalan kias. PcrbuatanRasul dalam hal ini menipakan tasyri’

terhadap umatnya. Tidak ada dalil yang dikemukakan atas keis-
timewaan-keistimewaannya. Apabila tidak tcrdapat nash dari sunah
Rasul, makadi sini diamengambilkias. Bagi kaum MusliminRasulullah
inilah yang dijadikan contoh.

Pemah jariah Khusya’miah mengatakan, Ya Rasulullah, ayahku
adalah seorang yang sangat lua. Dia sudah tidak sanggup lagi mengcr-
jakan haji. Bila aku mcngcijakan haji untuk dia, apakah ada manfaat
untuk dia itu? Kata Nabi SAWjbagaimanakahpcndapatmu.jikaayahmu

u m u m
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mempunyai utang maka cngkau yang mcmbayarkan utangnya itu?
Apakah yang dcmikian iiu bcrmanfaat kcpadanya? Kaia Jariah, ya ada
manfaamya. Kata Nabi, maka ulang kcpada Allah iiu Icbih bcrhak
dibayarkan.

Umar bin Khaitab pcmah bcnanya kcpada Rasulullah icntang
orang yang scdang bcrpuasa iiu mcncium istcrinya, lapi tidak sampai
mcngcluaiican mani. Kata Nabi SAW, bagaimanakah pcndapaimu, jika
cngkau bcrkumur-kumur dcngan air di wakiu cngkau scdang bcrpuasa?
Kata Umar, mcnurui pcndapat aku, yang dcmikian itu ya tidak apa-apa.

Ada scscorang dari suku Fizarah mcngingkari anaknya. Karcna
anak yang dilahiilcan olch istcrinya itu bcrkulit hitam. Kata Rasulullah,
adakah cngkau mempunyai unia?
Jawabnya, ada
Kata Nabi, apa wamanya?
Katanya, merah

Kata Nabi, apakah ada unia yang berwama hitam?
Katanya, ada
Kata Nabi, dari mana?

Katanya, barangkali di bawah olch kemgat.
Kata Nabi SAW. Ini juga dibawa olch kemgat. Pada juz pertama kitab,
riam mauqi’in, terdapat conioh-contoh kias dari Rasul.

Ketiga, perbuatan sahabat dan pcrkataan-pcilcataannya. Ada
orang mengatakan bahwa kias itu adalah hujah syari’ah. Mcrcka berjihad
dalam hal pcrisiiwa-pcrisiiwa yang tidak ada nashnya yang mengatur.
Kias itu ba>u dilakukan bila tidak ada nash. Di sini orang mengambil
pclajaran dari nadzir bin nadzir (bandingan dcngan bandingan). Khalifah
itu dikiaskan kcpada imam sembahyang. Orang-orang membai’ahkan
Abubakar yaitu dcngan kias inilah. Mcrcka membina asas kias dcngan
pericataan mcrcka yang berbunyi. Rasulullah sendiri mcridhainya,
masakan kami tidak mcridhainya. Mcrcka mengkiaskan khalifah itu
kcpada Rasul. Dan mcrcka mcmcrangi orang-orang yang enggan
membayar zakat. Kcengganan itu dirangkaikan bahwa zakai itu di-
pungut olch Rasul. Berdo’a itu mcnenangkan jiwa. Berfirman Tuhan
dalam A1 Quran.

6 5



/.y-y; yy'
W » ✓
« /

Ambillah zakat itu dart sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan. dan berdo'alah untuk merekâ
Sesungguhnya kamu itu menjadi ketenteramanjiwa bagi mereka (QS 9
:103).

Kata Umar bin Khattab dalam perintahnya kepada Abu Musa A1
As Any, Cobalah tunjukkan kepadaku dengan apa engkau memecahkan
persoalan, bila tidak terdapat nash dalam A1 Quran dan sunah? Kemu-
dian jalankanlah kias di antara hal-hal yang ada padamu. Pelajarilah
contoh-contoh, sudah itu berpedomanlah dengan apa-apa yang menumt
pendapatmu lebih disukai Allah dan meninmya dengan benar.

Kata All bin Abu Thalib, Kebenaran itu diketahui dengan kias
dikalangan orang-orang berfikir.Tbnu Abbas mengatakan bahwa Rasul
pemah melarang orang mempeijual-belikan sebelum dipegangnya.
Katanya, Tidak aku kira tiap-tiap sesuatu itu selain daripada ini. pikutip
dari Ibnu (Ayim kitab I’lam Mau qi’in juz II, halaman 244 squmlah
fatwa-fatwa sahabat. Dalam fatwa tersebut banyak ijtihad mereka itu
yang berdasarkan kepada kias. Adapun yang diingkari oleh Rasulullah
di masa hidupnya dan juga diingkan oleh para sahabat, ialah, sebagian
ijtihad yang hanya berdasarkan pemikiran dan kias hal-hal yang sempa
dengan yang sempa. Meingkan hujah kias yang salah ketika dijalankan
oleh sahabat dalam melakukan ijtihad dan apa yang mereka tetapkan
dengan peikataan dan perbuatan.

Keempat, hasil dari buah fikiran itu, ada tiga peikara.
Pertama, AUah SWT mengsyariatkan hukum itu tidak lain dari

untuk keselamatan. Keselamatanhambaitulah yang menjadi tujuandari
tasyri’ hukum. Apabila ada peristiwa yang bersamaan, tidak ada nash
yang menjadi dasar hukumnya, dikira akan mendatangkan kemash-
lahaian menumt Mahkamah yang mengadiU perkara tersebut. maka di
sini Pengadilan menyamakan sanksi hukuman yang dijatuhkanya itu
untuk kemashlahatan yang dimaksud oleh Syri ’. Bukan kesepakatan dan
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keadilan Allah scrtahikmahnya. Mengharamkan minum khamar, karcna
mcmabukan, guna memclihara akal dan hamba-Nya. Sedangkan air
buah lain, diperbolehkan, padahal di dalamnya juga mengandung kha¬
mar. Yaitu yang memabukan. Meninggalkannya itu beraiti membuang
kemabukan.

Kedua, Nash Al-Qur’an dan sunah itu terbatas, sedangkan teija
dinya pcristiwa yang hams dipecahkan itu tidak terbatas. Tidakmungkin
nash itu sendiri yang akan raembatasi. yaitu yang bersumber dan syar’i.
Maka di sini kiaslah yang raenjadi sumber hukum. Yang mengatur
pcristiwa-peristiwa baru, dan menyingkapkan rahasia hukum syar’i.
Mengatur peristiwa yang bersesuaian antara tasyri’ dan mashalih.

Ketiga, kias itu adalah dalil yang dikuatkan oleh fitrah. dan
pcmbicaraan yang benar. DUarang minum khamar. Dikiaskan dcngan ini
ialah setiap minuman yang memabukan. Diharamkan raelampaui batas
dan berlaku zalim. Dikiaskan dengan ini ialah setiap tindakan yang
melampaui batas zalim teihadap lainnya. Belum diketahui ada di antara
orang yang berbeda pendapat tentang kedua contoh yang dikemukakan
di atasnya. Selama tidak ada perbcdaan di antara kcduanya itu.

Beberapa Syabah itu Menafikan Kias

Orang-orang yang mengemukakan syabah itu mengatakan, Idas
itu dibina atas dzan, karena illat hukum nash itu begini, dan dibina
Dzanniy itu atas dzan. Allah SWT menunjukkan kepada orang-orang
yang mengikut dzan itu. katanya, janganlah karau mengeijakan sesuam
yang tidak kamu ketahui (hakikatnya). Maka kita sah hukum itu dengan
kias, karena mengikut dzan.

Inilah syabah wahiah, karena itu dilarang mengikut dzan dalam
segi akidah. Adapun dalam hukum amaliah, banyak menunjukkan
kepada hal-hal yang bcrkenaan dengan dzan. Kalau diambil pelajaran
dari syabah ini, maka orang tidak boleh beramal dengan syah dalil
dzanniy. karena dia itu ada mengikut kepada dzan, Hal ini baial menu
rut ittifaq Ulama. Banyak nash-nash itu yang mempakan dalil dzanni.

Lebih jelas lagi tentang syabah ini, mereka mengatakan, kias
dibina atas perbedaan pendapat dalam menerangkan sebab-sebab
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hukum. Yaitu pcngaruh pcrbcdaan hukum dan saling bcrieniangan,
Syari’at iiu bijaksana, lidak ada pcitcniangan antara hukum-hukumnya
itu. Inilah syabah wahiah orang-orang yang mcndahuluinya. Pcrtcn-
tangan yang dibina atas kias itu bukan pcrbcdaan dalam akidah. Atau
pada dasar ushuluddin. Pcrbcdaan itu hanya tcrhadap dalam hukum juz-
iah amaliah, dalam hal ini pcrbcdaan ini lidak mcnjurus kcpada kcbma-

Malah barangkali mcnjadi rahmai karcna di dalamnya tcrdapat
kcmash laha ian .
s a a n

Juga jclas tcriihal ada syabah yang mcrupakan kata-kata yang
sahabat. Dalam hal ini mcrcka mcnccladikutip dari bcbcrapa orang

mcmasukkan ra-i, dan pcrkataan dalam hukum. Scpcrii kata Umar yang
berbunyi, Jauhkanlah dirimu dan sahabat-sahabatmu dari ra-i (hasil
pcmikiran) karcna ra-i itu adalah musuh sunah. Banyak hadis-hadis yang
mcngcmukakan supaya orang memclihara sunah. Orang-orang menga-
takan. Dcngan ra-i itu orang-orang mcnjadi scsat dan mcnyesaikan.
Hadis-hadis ini kcdudukannya Icbih alas dari ra-i, bukan dimaksud
dcngannya itu mcngingkari kias atau mcngambilnya mcnjadi hujah.
Dimaksud hanya dilarang mcmpcrturuikan hawa nafsu. dan ra-i yang
tidak mcmpunyai dasar pcngambilan dari nash.

R U K U N - R U K U N N YA

Tiap-tiap kias itu icrdiri dari cmpai rukun, yaitu.
Ashal, yaitu apa yang tcrdapat nash dalam hukumnya itu. Dinamakan
juga

Muqayas î laih
- M a h m u l a l a i h

-Musyabah bih

Furu. yaitu apa yang tidak tcrdapat nash dalam hukumnya. Maksud
menyamakannya dengan ashal pada hukumnya. dinamakan:
- M u q a y a s
- M a h m u l a l a i h

- M u s y a b a h
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Hukum ashal, yaiiu liukum syar’i, yang terdapat nash pada ashal itu,
dimaksud akan menjadi hukum funi’.

Iliac, menyifaikan sesuatu yang dibina atasnya hukum ashal, dan dibina
atas wujudnya pada funj’ itu disamakan dengan ashal pada hukumnya.

Minuni khamar itu adalah ashal. karena di dalam hukumnya itu
terdapat nash. Yaitu firman Tuhan yang berbunyi, jauhilah olehmu.
Menunjukkan haram mcminumnya, sebab minumnya mcmabukkan
sebab mcmabukkan. Air buah (nira) tamar adalah ftini’. karena tidak
terdapat nash bagi hukumnya. Disamakan dengan khamar, karena
keduanya ini mcmabukkan. Maka disamakan dengannya itu dari segi
haram. Ada cnam perkara, yaitu, emas, perak, gandum, sya’ir, tamar dan
garam. Ini adalah ashal, karena terdapat nash. Dengan diharamkannya
riba fadhal dan ribanasi-ah, apabila liap-tiap yang tersebut itu dipeijual-
bclikan dengan yang sejenis. Barangkali karena kadar-kadamya itu
dikuatkan dengan, timbangan, takaran di samping kesatuan jenis. Biji
sawi, beras, dan cabc adalah furu’, karena tidak terdapat nash dalam
hukumnya. Yang tersebut ini disamakan dengan sesuatu yang terdapat
nashnya, dalam hal ini harus diukur. Disamakan hukumnya itu bila
diadakan tukar menukar menurut jenisnya.

Dua di antara empat rukun itu. ashal dan furu keduanya itu waqi ’,
atau keduanya amar. Salah satu dari keduanya itu menunjukkan hukum¬
nya nash. Yang satu lagi tidak ada na.sh yang menunjukkan hukumnya
itu. Dan dimaksud mengetahui hukumnya. Pada keduanya itu tidak
disyaratkan syarat-syarat yang sama, bahwa ashal itu ditetapkan hukum¬
nya oleh nash, sedangkan furu’ hukumnya itu tidak ditetapkan dengan
nash. Dan bukan pula ijmak. Di sini tidak terdapat perbedaan yang
mencegah mempersamakannya itu di dalam hukum.

Adapun rukun yang ketiga, yaitu hukum ashal. Di sini disya-
raikan, supaya dita’adikan syarat itu kepada furu’. Karena bukan tiap-
tiap hukum syar’i itu ditetapkan dengan nash dalam suatu masalah.
Adalah sah mentadikan dengan perantaraan kias kepada masalah Iain.
Malah disyaratkan pada hukum dita’adikan kepada funi’ dengan kias.
Syarat-syaratnya adalah;
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Pertama, hukum syar’i amaliah itu ditetapkan dengan nash.
Adapun hukum syar’i amali, yaitu ditetapkan dengan ijmak, dalam
menta’adikan dengan perantaraan kias itu ada dua pendapat.

Pertama, tidak sah menta’adikannya. Ini yang kuat Karena ijmak
itu sebagaimana diketahui dalam hal ini tidak biasa menyebutkan mus-
tanad di samping hukum yang dikumpulkan atasnya. Tanpa me¬
nyebutkan mustanad, maka tidak ada jalan lair, untuk mendapaflcan
sebab hukum. Di sini tidak mungkin melakuktui kias teihadap hukum
yang berkumpul kepadanya itu. Di sini diwajibkan hukum yang me-
ngumpulkan dalam arti ijmak menurut istilah ushul.

Dua, adalah sah menta’adikannya. Kata Syaukani, mensahkan-
nya ini ada dua pendapat. Adapun hukum syar’i, yang ditetapkan de¬
ngan kias, tidak sah menta’adikannya kepada ashal, karena dia adalah
furu’. Jika dalam hal ini disamakan apa yang ditetapkan hukum dengan
kias pada illat, maka berdrti menyamakan jatuhnya nash itu pada diri
iilat. Hukum yang menta’adikan dengan kias, yaitu hukum nash. Jika
tidak disamakan pada illat, maka tidak sah menyamakannya pada
hukum. Untuk ini tidakl̂ dikatakanairbuahjenik, dikiaskan kepada air
buah tamar. Yang sudah ditetapkan hukuinnya dengan men̂ askan
kepada khamar. Air buah jeruk jika disamakan dengan air buah tamar
dan segi memabukan, maka disamakan pula kepada khamar. Haramnya
itu karena dikiaskan kepada khamar, bukan kepada air buah tamar. Jika
tidak disamakandari segi mabuk, maka tidak disam akan dari segi hmam.

Kedua, adanya hukum pokok. Bagi akal merupakan jalan yang
dilalui untuk mendapatkan illamya. Karena apabUa tidak ada jalan yang

dilalui bagi akal untuk mendapatkan illamya, tidak mungkin
menta’adikannya dengan perantaraan kias. Asas kias untuk men¬
dapatkan illat hukum pokok (ashal) dan menetapkan dalam furu’.

Penjelasan syarat ini, Hukum syar’i amaliah itu semuanya
disyari’atkan hanya untuk kemashlahatan orang hidup dalam masya-
rakaL Dan untuk menerangkan sebab-sebab hukum yangdibina atasnya.
Di antara apa yang disyari’atkan oleh hukum itu akan tersia-sia bagi
selain illat. Selain itu hukum itu dua macam. Hukum-hukum syar’i, yang
sudah ditentukan oleh Allah sedemikian nipa. Tidak dibentangkan jalan
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untuk memikirkan sebab-scbab hukum ini, uniuk menguji hamba-Nya
dan mencobainya. Apakah orang dapat menurut perintah dan melak-
sanakannya, kalau mereka tidak memikirkan apa yang dibina di atasnya
oleh hukum dari illat. Hukum ini dinamakan ta’budiah. Tidak tembus
olch aka] mcmikirkannya.

Misalnya, batas-batas jumlah raka’at dalam sembahyang
]ima. Batas ketemuan nisab harta y a n g

y'ing wajib- dikeluarkan zakatnya.
Ukuran tcntang apa-apa yang diwajibkan. ketemuan mengenai tindak
pidana dan kifarat Kewajiban Ash-habul furudh, dalam hal wans
mewaris. Ada pula hukum-hukum yang tidak datang dari Allah, tapi
bersumber dari dmu manusia. Diterangkan sebab-sebabnya dengan
nash, atau dalil-dalil lainnya. Menegakkan hujah bagi petunjuk. Inilah
yang dinamakan hukum akal. Inilah yang mungkin dita’adikan dari
ashal (yang merupakan pokok) kepada lainnya dengan perantaraan kias.

Sama saja, apakah dia merupakan hukum mubtada-ah, artinya
bukan pcngecualian dari hukum kuli. Sepeni mengharamkan minum
khmar, yang dita’adikan dengan kias kepada minum air buah apa saja
yang memabukan. Mengharamkan riba dalam hal gandum dan sya’ir,
yang dita’adikan kepada biji sawi dan beras. Atau apakah dia merupakarl
hukum yang dikecualikan dari hukum kulli. Sepeni meringankan hukum
dalam masalah u’raya (mempeijualbelikan tamar muda). Menge-
cû ikan orang yang mempeijual-belikan yang sejenis dengan yang
sejenis, yang masing-raasingnya mempunyai kelebihan. Yang
dita’adikan dengan kias kepada mempeijual-belikan buah anggur
kepada korma dengan buah anggur yang kering.

Begitu juga mengenai sisa puasa yang dikeijakan oleh scseorang,
bila orang yang sedang berpuasa itu makan lantaran lupa. Dikecualikan
dari merusak puasa dengan sampainyamakanan itu ke dalam perut besar.
Hal ini dita’adikan dengan kias kepada orang yang sedang beipuasa itu
makan lantaran lupa atau makrukh. Sisa sembahyang yang dikeijakan
oleh seseorang bila orang yang sembahyang itu berkata-kata lantaran
lupa. Syarat untuk sahnya ta’adi hukum ashal adalah bersumberican akal
fikiran, tanpa memperbedakan keadaan hukum mubtada. Tidak menge-
cualikankeadaan hukum kulli. Adapun jika tidakmasuk akal, maka tidak
sahmenta’adikannya. Sama saja baikhukum ashal,maupunhukumyang
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dikecualikan. Untukini tidak ada kias dalam ibadat danhudud (pidana),
waris-mewaris dan dalam haljumlah raka’atsembahyang.

Ketiga, hukum ashal im tidak dikhususkan. Apabila dikhususkan,
maka tidak boleh dita’adikan dengan kias kepada lainnya. Dan tidak
boleh hukum ashal itu dikhususkan dalam dua hal.

Pertama, apabila illat hukum itu tidak menggambarkan adanya
pada selain dan ashal. Seperti mengkasar scmbahyang bagi musafir.
Hukum ini pengertiannya itu masuk akal, guna untuk merabuang kesu-
litan. niamya itu ialah peijalanan. Peijalanan itu tidak menggambarican
adanya pada selain dan adanya jarak. Demikian juga diperbolehkan
menyapu sepatu. Pengertian hukum ini masuk akal, karena dalam hal ini
ada kemudahan dan membuang kesulitan. Tapi yang raenjadi penye-
babnya ialah memakai sepatu. Tidak digambarican ada kedua sepatu im
selain dari dipakai.

Kedua, ada dalil yang menunjukkan kekhususan hukum ashal.
Seperti hukum yang menunjukkan dalil adanya ketentuan khusus bagi
Rasul. Misalnya beristeri lebih dari empat orang. Diharamkan menga-
wini salah seorang dari isteri-isteri Nabi tersebut setelah dia wafaL
Seperti cukup saksi bagi Khuzaimah bin Tsabit im hanya seorang saja.
Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi, Barangsiapa yang
dis^sikan oleh Khuzaimah. maka ini diperbolehkan. Nash yang ter-
dapat dalam A1 Quran dan sunah mengatakan bahwa kawin im tidak
boleh lebih dari empat orang. Perempuan-perempuan yang kematian
suami apabila sudah sampai iddahnya maka boleh kawin dengan orang
lain. Dalam masalah saksi im tidak dapat tidak harus dua orang laki-laki.
atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Di sini menunjukkan
kekhususan hukum pada Rasul dan Khuzaimah.

Adapun rukun yang keempat, yaim illat kias. Inilah rukun yang
terpenting, karena illat kias im mempakan asas. Danpembahasannya im
adalah pembahasan yang terpenting dalam hal kias. Kebanyakan dalam
hal ini orang mencukupkan empat hal.
- E t e fi n i s i i l l a t

-Syarat-syaratnya
-Pembagiannya
-Ja lannya
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D E F I N I S I I L L A T

Illat yaitu menyifatkan sesuatu kepada dasar, dan diatasnya dibina
hukumnya, dan dcngannya itu diketahui adanya hukum itu pada fum’.
Memabukan itu disifatkan kepada khamar. Dibina di atasnya ilu haram.
Dengan inilah diketahui adanya haram itu pada setiap air buah yang
memabukan. Tindakan mclampaui batas itu disifatkan ke dalam jual-
beli. Seseorang membeli barang yang dibeli olch temannya, dibina di
atas perbuatan ini haram. Dengan inilah diketahui haramnya seseorang
menerima upah atas upah yang diterima oleh saudaranya. Inilah yaifg
dimaksud oleh ahli-ahli ushul. Illat yaitu yang memberitahukan teihadap
hukum. Dan dinamakan illat yaitu tempat tersangkut hukum, sebabnya
hukum dan perintah-perintahnya.

Di antara Ulama-ulama yang tennasyhur sepakat mengaiakan
bahwa Allah SWT mensyari ’atkan hukum itu tidaklain selain dari untuk
keselamatan hamba-Nya. Kcmashlahatan ini adakalanya membawa
manfaat dan adakalanya membuang keraudharatan. Yang raembang-
kitkan kepada tasyri yaitu mendatangkan manfaat kepada orang hidup
dalam masyarakat dan membuang dari mereka kemudharataa Yang
membahas tasyri’ hukum ini. Itulahmaksudtujuandari tasyri’nya, yaitu
hikmah hukumnya itu.

Memperbolchkan memperbukakan puasa bagi orang sakit pada
bulan Ramadhan, hikmahnya ialah membuang kesulitan dari orang sakit
itu. Diberi hak syufah kepada sekutu atau tetangga, hikmahnya ialan
membuang kemudharatan daripadanya. Diwajibkan melakukan kisas
teihadap orang yang membunuh yang direncanakan itu, gunanya, ialah
untuk memelihara kemashlahatan hidup bermasyarakat. Diwajibkan
memotong tangan si pencuri hikmahnya ialah untuk memelihara harta
orang lain. Dan diperbolehkan mengadakan penggantian, hikmahnya
ialah membuang kesulitan orang. dengan menutupi keperluannya.
Hikmah tiap-tiap hukum syar’i itu memelihara kemashlahatan atau
membuang hal-hal yang merusak.

Tiap-tiap hukum itu dibina atas hikmahnya. Mengikat adanya itu
dengan adanya, dan tiadanya dengan tiadanya. Karena dia bangkit atas
syari’at dan yang menjadi tuiuan maksudnya. Tapi orang tak yang
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menetapkan bahwa hikmah dalam lasyri’ sebagian hukum itu kadang-
kadang menipakanperintah tersembunyi, tidak jelas. Aninya tidak dapat
diserap dengan panca indera. Maka tidak mungkin diteiapkan tentang
wujudnya itu. dan tidak pula meniadakannya. Tidak mungkin membina
hukum atasnya. Tidak dapat diikat wujudnya dengan wujudnya. dan
a’damnya dengan a’damnya (adanya dengan adanya. dan tiadanya de¬
ngan tiadanya) Misalnya boleh mengadakan penggantian yang
hikmahnya ialah membuang kesulilan orang dan menutupi kebutuhan-
nya. Tidak mungkin diketahui bahwa penggantian itu untuk kebutuhan
atau bukan.

Umpamanya. menetapkan nasab keturunan dengan perkawinan
itu. hikmahnya ialah untuk berselubuh yang menghamili si isteri itu dari
suaminya. Inilah hal yang tersembunyi. tidak mungkin dinyatakan.
Kadang-kadang hikmahnya itu merupakan hal menurut kesanggupan.
Aninya. hal ini tidak ditekankan. Tidak boleh ditekankan membina
hukum di atasnya. dan tidak boleh dengannya itu mengikat wujud
dengan a’dam (ada dan tiada) Umpama. diperbolehkan memperbukakan
puasa pada bulan Ramadhan bagi orang sakit. Hikmahnya untuk mem¬
buang kesulitan. Hal ini urusan takdir. berbeda-beda dengan perbedaan
orang dan keadaan mereka. Kalau dibina hukum di atasnya, maka boleh
ditekankan memikul tanggung jawab. dan tidak akan lurus jalannya.
Demikianpula hak syufah. yang diberikan kepada teman atau tetangga.
Hikmahnya ialah membuang kemudharatan. Hal ini adalah urusan
takdiri, bukan ditekankan.

Untuk menyembunyikan hikmah tasyrik pada beberapa hukum,
maka sebagiannya tidak ditekankan. Biasanya orang mengambil
pelajaran dari hal lain yang nyata atau ditekankan. supaya dibina hukum
di atasnya, dan mengikat wujudnya itu dengan wujudnya, A’daranya
dengan a’damnya yang bersesuaiannya. Jika dibina hukum di atasnya itu
maka hams diteliti. Ini adalah hal nyata. ditekankan untuk membina
hukum di atasnya. ialah untuk hikmahnya. Membina hukum di atasnya
itu adalah tepat dan benar. Inilah yang dimaksud dengan illat dalam
istilah ushul. Peibedaan antara hikmah hukum dan illat ialah. Hikmah
hukum yaim yang membangkitkan pada tasyri’nya dan tujuan maksud
daripadanya itu. Yaitu kemashlahatan yang dimaksud oleh syari’ dengan
tasyri’ hukum, yang diteiapkan dan disempumakan. Atau kemsakan
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yang disengaja oleh syari’ dengan tasyri' hukum, yang ditetapkan dan
disempumakan. Atau kerusakan yang disengaja oleh syari’at dengan
lasyri’ hukum membuang atau mempeikecilnya.

niathukum yaituperintahzahiryangdibina hukum di atasnyadan
mengikat wujud dengan a’dam. Karena pembinaan atasnya itu meng-
ikat, dengannya itu maka orang akan membenaikan tasyri* hukum.
Mengkasar sembahyarig yang empat raka’at itu bagi musafir, hik-
mahnya ialah untuk mengadakan keringanan dan membuang kesulitan.
Inilah hikmah umsan takdir. Tidak ditekankan, tidak mungkinmembina
hukum di atasnya wujud da a’d dam. Pelajaran yang diambil oleh syari’
ialah bentuk hukum. Yaitu perintah nyata yang ditekankan. dan
menjadikan cara-cara bagi hukum untuk meneliti hikmahnya. Karena
keadaan peijalanan itu terdapat beberapa hal kesulitan. Meng-kashar
sembahyang yang empat rakaai bagi musafir itu ialah membuang kesu¬
litan. Yang menjadi Ulat (^nyebabnya) ialah perjalanan.

Dibciikanhak syuTah kepada sekutu dan tetangga itu, hikmahnya
ialah membuang kemudharatan dari mercka itu. Hikmah ini adalah hal
takdir, bukan ditekankan.-Syiricah (sekutu) dan tetangga im diibaratkan
tempat bergantung hukum. Karena keduanya itu adalah hal zahir yang
ditekankan. Dalam menjadikan tempat bergantung bagi hukum itu hanya
persangkaan, karena itu harus diteliti hikmahnya. Hikmah diberikan hak
sj'uf’ah itu ialah untuk membuang kemudharatan. Yang menjadi
penyebab dalam hal ini ialah sekutu dan tetangga.

Boleh mengadakan penggantian itu, hikmahnya ialah membuang
kesulitan dengan menutupi kebutuhan orang itu. Hikmahnya ini adalah
tersembunyi. Pelajaran yang dapat diambil daripadanya itu ialah sighat
aqad (lafadz peijanjian) ialah tempat bergantung bagi hikmahnya. Ka-
rcna ini adalah umsan zahir yang ditekankan. Dalam menjadikan tempat
bergantung itu adalah persangkaan belaka. Karena itu hams diteliti
hikmahnya. Sighat suka sama suka itu adalah anwan, dalam hal ini
diperlukan. Hikmahnya ialahmemindahkanhak milikdi antara dua buah
negcri, dalam hal jual beli, atau sewa menyewa, atau upah mengupah,
untukmenutup kebutuhan. Yang menjadi penyebabnya ialah sighat akad
(aqad).
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Berdasarkan ini maka semua hukum syar’i, dibina atas hal yang
menerangkan sebab-scbabnya. Artinya, dengannya iiu maka terikat
wujud dengan a’dam, bukan atas hukumnya. Pcngertian ini ialah
bahwa hukum syar’i itu terdapat di mana terdapat illatnya, sekalipun
tidak terdapat hikmahnya. Dan dinafikan (ditiadakan) di mana dinafikan
illatnya, sekalipun terdapat hikmahnya. Ada hilemah itu yang
bunyi dalam beberapa hukum. Dan bagi yang tidak ditekankan, sc-
bagiannya itu tidak mungkin ada perintah untuk mewujudkan hukum

meniadakannya. Atau melumskan neraca yang dipikulkan dan
diusahakan bila hukum itu terikat dengannya.

Ahli syari’at itu bijaksana, dia menganggap bahwa tiap-tiap
hukum itu ada illatnya, yaitu perintah zahir yang memaksa. Menurut
pemangkaan. hikmah itu tetap ada. hukum itu terikat dengannya.
menjadi tempat menyangkutkan hukum dan menerangkan sebab-se-
babnya. Untuk melumskan tanggung jawab yang dipikulkan. mengatur
hukum-hukum mu’amalah. dan mengetahui apa-apa yang tersusun atas
sebab dari musabab. Hikmah itu ada y^g bert)cda dalam beberapa
bagian, namun tidak terpengamh dalam membawa beban yang
dipikulnya itu. Untuk itu ahli ushul mcnetapkan bahwa hukum syar’i

mclingkupi- wujud dan a’dam, di samping menerangkan sebab-
scbabnya, bukan di samping hukumnya.

Dengan kata-kata lain, tempat bergantung hukum syar’i itu adalah
persangkaan scmaia, bukan berdasarkan penyclidikan. Barangsiapa
yangmusafirpada bulan Ramadhan, dia dipcrbolchkan memperbukakan
puasanya. Ada sebab yang mempcrbolchkannya itu ialah orang yang
sedang dalam peijalanan. Sekalipun dalam peijalanan itu tidak terdapat
kesul i tan.

t e r s e m -

a t a u

y a n g

Orang-orang yang bersekutu dalam aqar (hana tetap seperti tanah)
yang dipcrjual-bclikan, atau dipersewakan, dia berhak mengambilnya
dengan hak syufah, Karcna adanya illat maka haknya itu diberikannya
kepada sekutu atau tetangga. Jika dia orang yang mcmbeli, maka dia
tidak usah khawaiir. Artinya ada kemudharatan, Orang yang tidak
mempunyai sekutu daliim aqar yang dipcrjual-bclikan. dan tidak pula
bcrteiangga, maka dia tidak berhak mengambilnya dengan hak syuf ah.
Sekalipun dengan sebab apapun untuk mendapalkan dari pembclian
orang yang membeli itu.
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Orang yang bcrada pada bulan Ramadhan, tidak sakit dan tidak
pula musafir, maka dia tidak bolch mempcrbukakan puasanya, sckalipun
dia bckerja dalam lubang-lubang tambang, atau pcrusahaan balu. Karena
di sim orang yang bcrpuasa itu mcngalami masalah yang sulit. Ba-
rangsiapa yang beitiasil maka dia akan lulus dalam ujian, sckalipun tidak
scrnua. Sebaliknya. barangsiapa yang tidak bcrhasil. maka dia tidak akan
lulus sckalipun dia bcrkecimpung dalam ilmu.

Sclama hukum syar’i itu dlbina atas illatnya, bukan atas liukum-
nya, Mujahii kctika mclakukan kias itu, harus mcneliii pcrsamaan ashal
dan funi itu pada illat, bukan pada hikmah. Bagi Hakim yang mengadili
pcrkara itu, di mana tcrdapat illat, maka haruslah dia mcngalihkan
pandangannya itu kepada hikmah. Apabila dia mcnghukum dcngan
syuf ah, lanpa sckuiu dan tctangga dalam mcmbina, maka dia akan
mcndapaikan kcsulitan dari si pembeli, dia adalah salah. Apabila
dia mcmbuang hukum dcngan mcmberikan hak syuf ah kepada sckutu
atau tctangga yang dibina itu, dia tidak mendapat kcsulitan dari pcmbe-
lian orang yang membcli ini, maka dia adalah salah.

Tapi pada scbagian hukum yang bcrsumbcr kepada otak semata,
hukum ini bcrbcda dari' illatnya. Pada Fuqaha mcmutuskan bahwa jual
bcli menipu iiu adalah bathal. Di sini yang menjadi illatnya ialah sighat
aqad, tidak tcrdapat hukum mcmindahkan hak milik. Pasal 15 undang-
undang nomor 25 lahun 1929 bcrbunyi; Tidak akan dipcrdulikan tu-
duhan (kcturunan) ketikamengingkari anak dari istcrinya. Di sini hukum
tidak akan mempcitemukan antara suami isteri itu sejak akad nikah di
ikratkan. Perkawinan itu ada, dan tidak tcrdapat hukumnya. Dia tctap
mcrupakan nasab.

Apabila usia seseorang sudah sampai dua puluh satu tahun, namun
karinahnya menunjukkan bahwa dia belum mampu bertindak, maka
pericawinanim bclum bolch dilangsungkan. Di saraping itu ada illat yang
menghalangi perkawinan itu yaitu balighnya itu dianggap bclum cukup
matang. Pada hakikatnya hukum dan contoh-contoh yang
dikemukakan ini mcnafik̂  antara diadan apayang telah bcrlaku. Di sini
kami kemukakan bahwa hams dilerangkan sebab-sebab nyata yang
menekankan bahwa kepadanya inilah hukum itu dibina.

Berdasarkan persangkaan bagi hukum. Persangkaan penting,
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guna untuk melakukan pcnyelidikan-pcnyelidikan. Tapi apabila telah
ada dalil untuk menafikan. maka hal ini dapat menguatkan persangkaan
im bagi hukum hikmah hukum. Menunjukkan bahwa dia merupakan
asas illaL Bantahan lerhadap jual beli itu menafikan sighat suka sama
suka, menipakan daUl yang diperlukan. Sighat dari bantahan itu bukan
mempakan iUat. Pericawinan yang menetapkan bahwa antara suami
isteri itu tidak akan bertemu sejak akad nikah itu, tidak akan mengekal-
kan pereangkaan. Karcna adanya isteri itu mengandung dari suaminya.
bukan tidak ada iDat untuk menetapkan keturunan itu. Sampai usia dua
puluh satu tahun itu, tidak akan menetapkan dugaan tentang cakapnya
bcrtindak di bidang harta benda.

Periu diketahui bahwa ada bcberapaorang ahli ushul, menjadikan
mat dan sebab itu menjadi kata-kata muradif (sinonim). Artinya kedua
kata itu sama. Tapi kebanyakan mercka itu berpendapat lain. Menurut
mereka tiap-iiap mat dan sebab itu adalah penunjuk teihadap hukum.
Hukum itu dibina atas kedua hal ini. Dan dengannya inilah diikat wujud
dana’dam! Bagi syari’, kedua hal ini adalahhikmahdalamhalmengikat
hukum dan dibina di atasnya. Tapi bilamana sesuai dengan ikatan im apa
yang terjangkau oleh akal kita namakan washaf. Illat im juga din̂ ^
sebab. Dan apa yang terjangkau oleh akal, im namanya sebab saja, tidak
dinamakan iUat Meng-kasarican sembahyang yang empat rakaat dalam
peijalanan im adalah illat dan sebab. Adapun teibenamnya matahari
untuk mewajibkan mengerjakan sembahyang maghrib, condon̂ ya
matahari ke barat itu mewajibkan sembahyang Zuhur. Menyaksikan
Ramadhan itu umuk mewajibkan puasa. Semua yang tersebut ini adalah
sebab. bukan illat Tiap-tiap mat itu adalah sebab. Bukan tiap-liap sebab
im i l lat .

S Y A R A T I L L A T

Yang terdapat nash pada hukumnya im, kadang-kadang meliputi
sejumlah yang disifatkan kepada sesuam dan hal-hal yang khusus.
Bukan tiap-tiap sifat dalam ushul im memperbaiki Ulat teihadap hukum¬
nya. Tapi tidak dapat tidak dalam sifat im ada hal-hal menerangkan
sebab-sebab ashal im. Dalam hal ini haras cukup syarat-syaratnya.
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Syarat-syarat ini membaniu ahli-ahli ushul untuk mcncrangkan scbab-
scbab yang dinashkan kcpadanya itu. Di amaranya mcmelihara dcflnisi
lUat. Juga tujuan maksud dan mcncrangkan scbab-sebab. yaitu
mcma adikan hukum kcpada furu’. Sebagian dari syarat-syarat ini
disepakati. Dan sebagian lagi tidak discpakati. Di sini kami coba mc-
ringkaskan syarat-syarat yang disepakati itu.

Syarat illat yang disepakati itu ada empat, yaitu :
Pertama, sifatnya itu jclas. Aiti jelas di sini yaitu dapat dirasakan

dengan alat indcra.Karena illat itu dikcnal hukum dalam furu-Karcnaitu
tidak dapat tidak haruslah hal yang jelas. Diperolch dengan pcrasaan
wujudnya itu pada ashal, diperoleh wujudnya itu dengan pcrasaan pada
furu .Seperti yang memasukan itu ditcniukan dengan pcrasaan pada
khamar. Dibenaikan wujudnya itu pada pcrasaan dalam air buah lainnya
yang memabukan. Kadar di samping jcnis yang diperoleh dengan
pcrasaan dalam harta benda rabuiah. Dibcnarkan dengan pcrasaan ada
keduanya itu dalam harta benda lainnya menurut kadainya.

Untuk ini tidakbaik mcncrangkan sebab-sebabnya dengan hal-hal
yang tersembunyi. Tidak dapat diperoleh dengan pcrasaan zahir.
Mungkin membenarkan tentang ada atau tidaknya. Maka tidak dapat
mcncrangkan sebab-sebab untuk mcnctapkan keturunan dengan hasil air

yang ditumpahkan kc dalam rahim istcrinya. Mcncrangkan
scbab-sebab di sini hanya dengan perkiraan semata, yaitu akad nikah

dengan sah. Tidak bisa ditcrangkan scbab-sebab ber-
pindahnya hak milik dalam hal tukar-menukar atas dasar suka
suka. Malah di sini ditcrangkan sebab-sebabnya itu hanya dengan
dugaan nyata, yaitu Umbang tcrima. Tidak dapat ditcrangkan scbab-
sebab usia baligh dengan mimpi mengeluarkan mani. Di sini orang
hanya memakai dugaan semata. Yaitu dengan sampainya usia itu lima
bclas lahun. Atau sudah jelas tanda-tanda baligh itu.

Kedua, adanya sifat terkuat. Arti terkuat di sini yaitu mempu-
nyai hakikat nyata membaiasi kemungkiiian membenaikan adanya pada
furu .Dengan membatasi atau dengan mcmpeiiainkan jalannya. Asas
kias itu sama antara ashal dan furu’ dalam segi illat. Pereamaan ini
diwajibkan agar supaya illat itu tekanannya itu dibatasi. sehingga

m a m s u a m i

s u a m i i s t c n

s a m a
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memungkinkan hukum memuiuskan dua perkara yang sama. Seperu si
pembunuh yang direncanakan oleh dua pihak yang beimusuhan d̂
dalam masalah wans mewaris. Hakikatnya itu ditekankan. Ada
kemungkinan unluk merabcnaikan teijadi pembunuhan terhadap orang
yang bcrwasiai olch yang menerima wasiat. Pembunuhan yang teijadi
dalam hal mempeijualbelikan barang-barang yang dipeijualbelikanoleh
saudaranya. Pada hakikamya ditekankan. Dan ada kemungkinan mem-
benarkan dalam perkara seseorang menyewa atau yang disewa sauda¬
ranya.

Dalam hal ini tidak sah menerangkan sebab-sebabnya dengan
ditekankan. Di sini terdapai perbedaansifat-sifat yang ringan tanpa

keadaan. hal-hal lain dan perbedaan pribadi. Tidak boleh menerangkan
sebab-sebab diperbolehkan memperbukakan puasa pada bulan
Ramadhan bagi orang sakit, auu musafir, guna menghindarkan kesu-

itu adalah musafir ataulitan. Tapi cukup dengan perkiraan bahwa orang
sak iL

Ketiga sifamya iiu sesuai. Sesuai di sini aninya adanya perkiraan
untukmembenarkanhikmahhukum.Artinyahukumitumengikatwujud
dan a’damtentang keadaannyaitu dan membenarkan apa yang dimaksud
oleh syari’ dengan tasyri’ hukum. mendatangkan manfaai dan mcm-
buang mudharat. Karena yang membangkitkan hakikat tasyn’ hukum.
Yang menjadi tujuan maksudnya itu ialah hikmahnya. Kalau hikmah itu
ada pada sekalian hukum pada zahimya ditekankan. Sesungguhnya
dialah yang menerangkan sebab-sebab hukum. Karena dialah yang
membangkitkan tasyri’nya.

Tapi tidak melaliirican dan tidak menekankan pada beberapa
hukum. Mendirikan tempat-tempat zahir yang ditekankan itu haius
sepadan dan sesuai baginya. Pelajaran yang dapat diambU dan ini lalah
menerangkan sebab-sebab bagi hukum. Menegakkan tempat hukumnya
itu tidak lain selain dari persangkaan belaka terhadap hukum ini.

Apabila tidak sesuai dan tidak sepadan, maka illat itu tidak sah
bagi hukum. Hal yang memabukan itu cocok untuk mengharamkan
khairar, dibina di atasnya itu guna untuk memelihara akal. Pembunuhan
yang direncanakan itu cocok untuk diwajiW:an kisas. Dibma kisas
atasnya itu guna untuk memelihara kehidupan masyarakat. Mencun itu
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cocok untuk diwajibkan potong tangan, guna untuk memelihara liarta
bcnda orang lain.

Unluk itu lidak usah mcnerangkan sebab-sebabnya dengan sifat-
sifat yang tidak sesuai. Dinamakan sifat-sifat ihurdiah atau ittifaqiah
yang tidak tembus oleh akal mcniikiikannya lemang hubungannya
dengan hukiun. Tjdak dapat diambil hikmahnya sepeni minum khamar,
atau membunuh yang direncanakan, atau mcncuri, atau memperbukakan
puasa pada bulan Ramadhan dengan sengaja. Tidak sah mcnerangkan
sebab-sebabnya itu dengan sifat-sifat yang sesuai dengan pokoknya,
apabila dilepaskan bagian-bagian yang hilang kaiena menyesuaikannya
I t u .

Potong tangan itu bukan berupa persangkaan bagi hikmah tasyri’,
Sighat jual bcli tipuan itu illamya itu lidak sah untuk memindahkan hak
milik. Perkawinan yang mcnetapkan tidak akan mempenemukan kedua
penganten itu sejak dilangsungkan akad nikah itu tidak sah illatnya untuk
raenetapkannasabketurunan. Sampai umurbalighnya bagi orang gila itu
lidak ŝ  illatnya untuk membuangkan kekuasaan perwalian. Masalah
jual beli, perkawinan, dan sampai umuritudalam perincianini bukanlah
perkiraan dan tidak ada pciiyesuaian.

Keempat, yang disifaikan kepada ashal itu tidak boleh pendek.
Artinya yang disifatkan im memungkinkan untuk mcnetapkan pada ifrad
yang terdapat pada sclain ashal. Maksud dari mcnerangkan sebab-sebab
hukum ashal itu ialah untuk menta’adiahkannya kepada fiiru’. Kalau
diterangkan Kbab-sebahpya dengan illat, maka tidak terdapat pada
selain ashal, tidak mungkin dijadikan asas pada kias. Dalam hal ini pcrlu
kiranya mcnerangkan sebab-sebab hukum yang merupakan sebagian
daii keistimewaan-keislimewaan Rasul. Karena bagi Rasul itu sendiri, di
sini tidak sah kias. Tidak sah mcnerangkan sebab-sebab haramnya
khamar itu, karena dia adalah air buah anggur yang menjadi masam.
Tidak boleh mcnerangkan sebab-sebab haram riba dalam segi harta
bcnda rabuiah siliah, karena dia adalah emas atau perak.

Sebagian ahli ushul ddak setuju tentang syarat-syarat yang
disyaratkan dalam masalah illat Seharusnya jangan ada pendapat yang
berbeda tentang syarat-syarat yang disyaratkan ini. Sclama maksud ini,
yaitu syarat illat yang merupakan rukun kias dan asasnya. Sesungguhnya
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iUat itu tidak ada yang tnenjadi asas bagi kias, kecuali apabila dia
muta’adi, artinya urusan lain khusus dengan ushul, dan mungkin adanya
itu pada yang lain.

P E M B A G I A N I L L A T

Bila ditinjau dari sudut i’tibar (pclajaran yang dapat diambil
daripadanya) syari’at illat itu dibagi atas wujudnya dan a’damnya. Telah
dikcmukakan pada pembagian tcntang syaral-syarat illat, sesungguhnya
bukanlah tiap-tiap sifat dalam ushul itu adanya illat bagi hukum. Karena
Udak sah menerangkan sifat-sifat dengan sifat, kecuali apabila jelas, kuat
dan sesuai. Di sini kami nyatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuai
di sini washaf (menyifatkan sesuatu) kepada hukum, adalah dugaan bagi
hikmahnya. Sebab hukum itu dibina dan diikatkan kepadanya untuk
menetapkankcmashlahatan yang disyari'alkan. Kami kemukakandi sini
bahwa orang hams hati-hati tentang apa yang disyari’alkan itu, supaya
yang disifatkan itu sesuai, di samping menyatakandan menguatkannya.
Syari’ menganggap bahwa illat itu adalah semacam i’tibar.

Dari pihak i’tibar syari’at bagi penyesuaian itu. Ahli-ahli ushul
membagi sifat yang bersesuaian ini kepada empat macam, yaitu ;
Penyesuaian A1 Mu-atsar, penyesuaian A1 Maba-im, penyesuaian A1
Mursal, dan penyesuaian A1 Malaghi. Dalam pembagian tindakan yang
sesuai ini orang mengadakan pembagian yang sempit. Apabila syari’
mengibaratkan a’in illat kepada hukum, iniiah yang disebut Al-Manasib
M u a t s i r .

Apabila syariat mengi ’tibarkan illat dengan macam yang lain dari
macam-macam i’tibar tersebut di atas itu, nanti akan diterangkan pada
bagian di belakang. Iniiah yang disebut A1 Manasib Mala-im (yang
sepadan). Apabila tidak dii’tibaricanoleh syari’at dengan macam apapun
dari i’tibar yang tersebut di atas, maka tidak menghendaki i’tibar dan
hukum itu tidak disusun atas kesepakatan. Iniiah yang disebut A1
Manasib A1 Mursil. Apabila syari’ itu menghendaki i’tibar. maka iniiah
yang disebut penyesuaian A1 Malaghi. Orang-orang sepakat menga-
takan atas sahnya menerangkan sebab-sebab itu dengan penyesuaian.Al
Mu-atsir dan Mala-im. Dan tidak sah menerangkan sebab-sebab itu
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dengan penyesuaian A1 Malaghi. Mereka bcrbeda pcndapat tentang
sahnya mencrangkan sebab-sebab dengan A1 Mursil. Inilah keterangan
dan keempat pembagian.

Periama.AlManasibAlMuatsir. Yaitu menyifatkansesualuyang
sesuai, disusun oleh syari’ hukum atas kesepakataa Dan ditetapkan
dengan nash, atau ijmak, i’tibar dengan a’in iUat bagi hukum. Yang
disusun atas kesepakatan, misalnya firman Tuhan yang berbunyi:

Ao .

Mereka bertanyakepadamu tentang haid. Katakanlah.haid itu
adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari
perempuan di waktu haid (QS 2:222).

Dengan nash ini hukum ditetapkan yaitu wajib menjauhkan diri
dari perempuan di waktu dia sedang haid.Karena haid itu adalah
penyakit. Di sini nash tcrang-terangan mengatakan bahwa yang menye-
babkan dalam masaJah ini ialah karena penyakit Penyakit inilah yang
mewajibkan orang mengasingkan diri dari perempuan yang sedang
haid .Menyifatkan ini namanya manasib rauatsir. Ada pula firman
Tuhan yang berbunyi, Tidak ada warisan orang yang membunuh. Nash
ini menetapkan hukum yaitu dilarang orang yang membunuh itu
dapatkan warisan dari orang yang mewariskan itu. Pembunuhan itulah
yang melarang mendapatkan warisan. Tindakan ini namanya manasib
muatsir. Firman "Dihan dalam A1 Quran yang berbunyi:

m e n -

Dan ujilah anak yatim itu 'sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudianjikamenurutpendapatmu mereka telah cerdas (pan-
dai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya itu
(QS4:6) .
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Dcngan nash ini hukum ditetapkan bahwa anak-anak yatim yan|
bclum baligh maka yang mcngurus liartanya ilu ialah walinya. Ditet¬
apkan dcngan ijmak bahwa yang menyebabkan wali yang raengurus
hartanya itu, karena dia masih kccil. Karena kecil itulah maka ditetapkan
perwalian yang mcngurus harta. Tiiidakan ini namanya manasib mu-
atsir. Tiap-tiap hukum syr’i, disusun atas lindakan sesuai pada tem-
patnya. Nash dan ijmak ini menunjukkan bahwa tindakan ini adalah
sebab bagi hukum ini. Tindakan ini adalah manasib-muatsir.

Kedua, Al Munasib Al Mala-im. Yaitu tindakan yang sesuai,
hukum yang disusun oleh syari’ atas kesepakaian. Pelajaran yang diam-
bil itu bukan berdasarkan nash, dan bukan pula berdasarkan ijmak.
Dcngan a’innya illat bagi hukum dari jenis hukum yang disusun atas
kesepakatan. Tapi ditetapkan dcngan nash atau ijmak. Di i’tibarkan
dcngan a’in illat untuk hukum dari jenis hukum yang disusun atas
kesepakatan. Atau meng-itibaikan sifat dari jenisnya itu ada yang
menyebabkan bagi hukum dcngan a’innya. Atau meng-i’tibaikan sifat
dari jenisnya itu adalah illat bagi hukum dari jenis hukum ini.

Apabila ada sifat yang sesuai dengan menurut anggapan dengan
salah satu macara dari ketiga macam tersebut di atas untuk dijadikan
i’tibar. Dengan itulah orang menerangkan sebab-sebab yang sesuai
dcngan tindakan syari’ dalam tasyri’nya dan menerangkan sebab-se-
babnya itu. Inilah yang dinamakan manasib Al Mala-im. Artinya sesuai
tindakan syari ’. Disepakati atas sahnya keterangan sebab-sebab dengan-
nya itu dan dibina kias atasnya.

Contoh washaf manasib yang dipraktekkan oleh syari’ dengan
a’innya bagi hukum dari jenis hukum yang disusun atas kesepakatan.
Yang ditetapkan sebagai wali adalah ayah, dalam perkawinan anak
perempuan yang masih kecil. Di sini hukum menetapkan wali bagi
perempuan yang masih kecil, ditetapkan atas kesepakatan. Di sini nash
dan ijmak tidak menunjukkan illat untuk menetapkan perwalian perem¬
puan yang masih kecil. Yang ditetapkan oleh ijmak hanya anggapan
kecil itu yang menjadi illat bagi perwalian mengenai mcngurus harta
benda perempuan yang masih kecil.

Perwalian terhadap diri, dan perwalian dalam perkawinan itu
adalah sejenis, yaim perwalian. Seakan-akan syari’, kerika menganggap
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anak-anak yang di bawah umur itu, menycbabkan diadakan perwalian
untuk mcngurus harta bcnda anak perempuan yang masih kecil.
Anggapan kecil itulah maka diadakan perwalian dengan segala
macamnya. Di antaranya macam-macam perwalian itu ialah perwalian
dalam perkawinan. Di sini illatnya sudah ditetapkan. Yang menjadi
walinya ialah ayah. Tentang perempuan yang masih perawan. dikiaskan
kcapda perempuan yang masih kecil. Adapun yang sudah menjadi janda
juga ada perwalian. Dalam hal ini juga dikiaskan kepada perempuan
yang masih kccil. Yang dikiaskan kepada anak-anak yang di bawah
umur itu ialah orang gila dan orang yang masih berada di bawah
kemampuan.

Contoh manasib yang di i’tibarkanoleh syari’ ialah washaf dari
jenisnya illat bagi hukum, dan disusun alas kesepakatan. Hujan itu
membolehkan bagi orang untuk menjamak antara dua sembahyang pada
suatu waktu. Dcmikian juga ditetapkan dengan nash, dipertwlehkan
jamak antara dua sembahyang pada suatu waktu di waktu dalam peijala-
nan. Peijalanan dan hujan itu adalah dua macam dari satu jenis.
Keduanya ini mcnentang dugaan adanya yang sulit dan memayahkan.
Scakan-akan syari’, ketika mengi’tibarkan peijalanan sebagai illat untuk
memperbolehkan ini, menjamak antara dua sembahyang. Menganggap
bahwa keduanya itu merupakan illat untuk memperlwlchkan ini. Diper-
bolchkan menjamak kedua sembahyang itu ialah karena hari hujan.
Dikiaskan kepada ini musim salju dan hari sangat dingin.

Contoh manasib yang dianggap oleh syari’ satu jenis dari segi illat
hukum disusun atas kesepakatan ialah mengulang waktu-waktu sem¬
bahyang siang malam untuk menggugurkan qadha sembahyang perem¬
puan haid .Demikianpuladitetapkandengannash,percmpuan haid itu
tidak usah berpuasa, juga tidak usah sembahyang. Apabila telah suci dari
haid puasa yang teninggal itu diqadha, sedangkan sembahyang tidak.

Hukum menggugurkan qadha sembahyang itu tidak menunjuk-
kan sebab-sebabnya teijadi dcmikian. Tapi menurut pemikiran kami
mengulang waktu siang malam merupakan kesulitan dan keberatan.
Syari’ menganggap sesuatu yang sering itu akan menyulitkan. Sedang¬
kan hukum menganggap, apa yang sering dikegakan itu akan merupakan
keringanan dan rukhsah bagi mukallaf. Seperti sakit dan peijalanan di-
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peitoolehkan memperbukakan puasa pada bulanRamadhan. Beijalan itu
imtuk meng-kasar sembahyang yang empat rakaai. Tidak ada air maka
dipeibolehkan bertayamum. Seakan-akan syari’ tiap-tiap yang disangka
sulit im kiranya mendapat hukum keringananan. Mengulang waktu-
waktu sembahyang itu di kira akan menyulitkan. Gugur qadha bagi
perempuan itu adalah semacam keringanan.

Ini salah satu i’tibar memperluas lapangan unmk menerangkan
sebab-sebab dan tindakan yang sesuai. Karena tiap-tiap manasib itu
sesuai dengan apa yang disusun oleh syari’ hukum atas dasar kese-
pakatan. Tidak sunyi dariitu, aitinya washaf dari jenisnya, dianggap oleh
syari', sebagai illat dari jenis hukumnya itu. Sah menerangkan sebab-
sebab yang bersesuaian dibina di atas i’tibar jenisnya pada jenis hukum.
Dengan demikian maka teibukalah pintu lebar-lebar untuk kias. Karena
ke sinilah tempat kembalinya. Apabila Syri’ itu menganggap suatu
washaf, diangka meny ulitkan illat bagi hukum, padahal adalah keringan¬
a n .

Tidak dapat orang menggambaikan akan mendapat washaf mana¬
sib yang disusun oleh syari’ berupa hukum atas kesepakatan. Di sini
tidak ada pedoman sama sekali. Karena itu maka tidak dapat tidak syari
hams menganggapnya itu dengan anggapan menumt jenisnya yang
mempakan illat bagi hukumnya. Berdasarkan inilah maka tiap-tiap
washaf manasib yang disusun oleh syari’ itu merupakan hukum atas
dasar kesepakatan. Adakalanya muk-tsir, dan adakalanya pula mah-im.

Adapun apa yang dinamakan oleh ahii ushul, manasib Gharib,
tidak bisa digambarkan wujudnya itu. Karenamerekamengetahuinya itu
dengan washaf manasif yang disusun oleh syari’ bempa hukum atas
kesepakatan. Tidak ditetapkan i’tibamya dengan apa sajabentuk i’tibar.
Telah kami kemukakan di atas bahwa di samping mempedomani jenis
sifatdalam jenis hukum tidak terdapatdalam manasib Gharib. Dalam ĥ
ini tidak pemah disebutkan oleh pengarang kitab. Jami’ul Jawami”,
manasib gharib ini. Dia raeringkaskan pembagian manasib ini kepada
Muk-tsir. Mala-im, dan Mursil. Inilah yang kami pilih.

Ketiga, Manasib Mursil. Yaini washaf yang tidak disusun oleh
syari, yang merupakan hukum atas kesepakatan. Tidak ada dalil syar i

menunjukkan i’tibamya dengan i’tibar apa saja. Dan tidak pulay a n g
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mcmbatalkan i’libaryya ilu. Dia persesuaian. Aninya :Menetapkan
kcmashlahatan Mursil artinya yang muihlak dari dalil i’tibar, dan dalil
yang dibatalkan. Inilali yang dinamakan dalam istilah ushul, Almash-
lahah A1 Mursallah. Misalnya kemaslahatan yang dibina oleh sahabat.
Yaitu tasyri’ memungut pajak tanah penanian, mencetak uang, dan
membukukan AI Quran, dan menebarluaskannya. Selain dari itu
kcmashlahatan yang mensyari’alkan hukura. Tidak dikemukakan
dalilnya oleh syari ’untuk dijadikan pedoman dan juga tidak membatal-
kan pcdomannya itu.

Al Manasib mursil ini, di sini ada pcrbedaan pendapat di antara
Ulama tentang tasyri’ hukum yang dibina atasnya. Di antaranya, ada
yang bcrpendapat bahwa Syari’ tidak mempedomaninya. Tidak usah
membina tasyii’atnya. Dan ada pula yang bcrpendapat, syari’ tidak
sampai mempedomaninya. Katanya, Tasyri’ itu hams dibina di atasnya.
Nanti akan kita bahas secara terperinci.

Kempat, manasib Malgha. Yaitu washaf yang menjelaskan bahwa
dalam membina hukum, pcrlu dimantapkan kcmashlahatan. Syri’ tidak
menyusun hukum atas dasarmukallaf. Syari ’menunjukkan dalil apa saja
untuk mcmbatalkan i’tibamya. Misalnya menyamakan anak laki-laki
dengan anak pcrcmpuan dalam lingkungan kekerabatan dalam masalah
warisan. Contoh satu lagi yaitu, teipaksa mcmbatalkan puasanya dengan
sengaja pada bulan Ramadhan, karena dia merasa tersiksa mcnahan-
nya.

M a s a l i k A 1 * I L L A T

Yang dimaksud dengan masalik al illat, yaitu, Jalan-jalan yang
akan menyampaikan kepada ma’rifatnya. Ada tiga masalik al illat yang
mashur yaitu :

Pertama, Nash. Apabila nash Al Quran dan sunah itu raenun-
jukkan bahwa illat hukum ialah washaf ini. Adanya washaf illat
ini, Adanya washaf illat ini dengan nash. Dinamakan illat yang dinash-
kan kepadanya. Dan kias yang dibina atasnya pada hakikatnya adalah
penyesuaian bagi nash. Nash ini menunjukkan bahwa wasĥ  illat itu
kadang-kadang terang dan kadang-kadang hanya mempakan isyarat
saja. Mcingisyaratkan dengan tangan, bukan terang-terangan.
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Yang menunjukkan terang-terangan yaitu lafadz nash yang
menunjukkan illai dengan menempatkannya secara lughawi. Misalnya.
apabila terdapat nash itu bagi illat begini. Atau bagi sebab begini, atau
untuk begini. Kalau lafadz menunjuk kepada illat pada nash yang
menunjuk ini adalah qathi’, seperti firman Tuhan yang menerangkan
sebab-sebab diutusnya Rasul-rasul itu.

(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia
membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu (QS 4:165)

Dan firman tuhan dalam mewajibkan memungut seperlima harta
rampasan untuk fakir miskin.

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang
kflya saja, di antara kamu (QS 59 :7).

Seperti sabda Nabi yang beibunyi, Sesungguhnya tadinya Kami
mclarang kamu menyimpan daging binatang korban untuk dipanaskan,
maka sekarang makanlah dan simpanlah olehmu. Apabila ada lafadz
yang menunjukkan illat ada nash. mengandung hal yang menunjukkan
kepada selain illat, maka nash itu menunjuk kepada illat washaf terang-
terangan bersifat dugaan semata. Misalnya firman Tuhan yang ber-
bunyi:

-Dirikanlah sembahyang itu sesudah matahari tergelincir.
-Mereka bertanya kepadamu tentang haid .Katakanlah. haid itu

dalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri
dari perempuan yang sedang haid-

Kata Nabi SAW dalam membersihkan jilat kucing itu merupakan
orang yang thawaf padamu, laki-laki maupun perempuan. Nash ini
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menunjuk kepada illat dzan. Karena lafadz itulah yang menunjukkan
kepadanya. Hal ini dipergunakan untuk menerangkan sebab-sebab
dipcrgunakan untuk lainnya. Sekalipun yang dipergunakan itu jelas
artinya. Adapun nash yang menunjuk kepada illat isyarat dan peringatan,
maka dia adalah seperti dalil yang dipergunakan dari tertib hukum. Dari
yang disifatkan kepada sesuatu itu, dan bcrtiubungan dengannya, agar
supaya cepat difahamkan. Kecuali bila illat itu tidak berbentuk hu-
bungan.

Dcmikianlah seperti sabda Nabi SAW. Hakim itu tidak boleh
menjatuhkan hukuman di waktu sedang marah. Tidak boleh mewariskan
sesuatu kepada ahli waris yang membunuhnya. Untuk orang yang
bcijalan hanya satu bagian dan untuk orang yang menunggang kuda dua
bagian. Ada orang desa Arab mengatakan kepada Nabi SAW, Aku
pemah bersetubuh dengan isteriku dengan sengaja siang ban pada bulan
Ramadhan. Apakah aku hams membayar kifarat?. Kcadaannya itu di-
tujukan terang-terangan, atau dengan isyarat. Qathi’ atau dzan, ber-kisar
sekitar bentuk bahasa dan jalannya peikataan nash.

Kedua, ijmak.. Pada suatu masa para mujtahid itu sepakat menga¬
takan membicarakan illat yang disifatkan kepada hukum syaii’i. Illat
yang disifatkan kepada sesuatu ini ditetapkan bagi hukum, dengan
ijmak. Misalnya, menumt ijmak. hams diadakan pcrwalian terhadap
harta anak-anak yang di bawah umur, disebabkandia masih kecil. Di sini
orang mengutamakan akal pikiraa Karena orang mcniadakan kias.
Mereka tidak mengkiaskan, dan tidak pula menerangkan sebab-se-
babnya, mengapa sidang ijmak mengambil keputusan tanpa memper-
gunakan kias.

Ketiga, sabrun dan taqsim. Sabmn, artinya percobaan (testing).
Tasqim, yaitu mempersempit sifal-sifat yang baik, karena adanya illat
dalam ashal. Mengembalikan sebab. Di antaranya illat itu dikatakan
sifat. Ada sifat ini, atau sifat ini. Apabila terdapat nash hukum syar’i,
mengenai suatu peristiwa, nash dan ijmak tidak menunjukkan adanya
sebab hukum, maka jalan yang ditempuh oleh mujtahid untuk menyam-
paikan kepada ma’rifah sebab hukum ini, ialah apa yang ditempuh oleh
sabrun dan tasqim, mempersempit sifat-sifat yang terdapat pada suatu
peristiwa hukum. Karena dia memperbaiki antara illat dan sifat.
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Hams diperbaiki. karena illat itu mcmpakan sifaL Testing yang
dilakukan terhadap sifat, hams mencukupi syarat-syaraL Macam-
macam i’tibar yang dijadikan pedoman ialah dengan perantaraan testing
ini. Menjauhkan sifat yang tidak dapat diperbaiki, karena adanya illat.
Yang masih tinggal, apa yangbaik adanya illat. Dengan menjauhkan ini,
dan menetapkan adanya ini, inilah yang disampaikan pada hukum.
Karena sifat ini adalah iUat.

Misalnya, adanash yang mengharamkan riba fadhal dan ribanasi-
ah dalam mempertukarkan sya’ir dengan sya’ir. Tidak ada nash dan
ijmak yang menunjukkan adanya yang menyebabkan hukum ini. Maka
jalan yang ditempuh oleh Mujtahid untuk mengetahui yang menjadi
penyebab hukum ini, ialah jalan yang ditempuh oleh sabmn dan laqqim.
Dia mengatakan bahwa adanya sebab hukum ini, adakalanya sya’ir
ditetapkan kadamya, diietapkan dengan timbangan. Adakalanya bempa
bahan makanan. bempa sesuatu yang dapat dimakan dan disimpan. Tapi
yang bempa bahan makanan itu tidak baik dijadikan illat, karena yang
diharamkan itu tetap pada emas dengan emas. Bukan emas dengan bahan
makanan. Keadaan yang dimakan itu juga tidak baik, karena yang
diharamkan im ialah garam dengan garam. Bukan makanan pokok.
Maka jelaslah bahwa yang mempakan penyebab itu adalah ukuran.

Di atas ini dibina hal-hal yang meng-kiaskan terhadap apa yang
teidapat pada nash, segala yang diukur dengan takaran dan timbangan.
Dalam mempcrtukariian terhadap apa yang sejcnis, diharamkan riba
fadhal dengan riba nasi-ah. Dcmikian juga terdapat nash. ayah me-
ngawinkan anak perempuan yang masih kecil. Di sini nash dan ijmak,
tidak menunjukkan illlat tentang perwalian ini. Mujtahid masih ragu-
ragu menjadikan illat antara perawan dan yang di bawah umur. Orang

engenyampingkan perawan. karena orang mensyari’atkan ini tidak
mcngibaratkannya untuk menerangkan sebab-sebab dengan salah satu
macam ibarat. Orang menetapkan yang kecil karena syari’ berpedoman
kepada perwalian teihadap harta. Perwalian dalam peritawinan mem¬
pakan hal yang sejenis dengan ini.

m

Maka menumt hukum, karena disebabkan kecil itu dikiaskan
u m u rkepada perawan yangbelum cukupumur. Janda yang belum cukup

digolongkan kepada kecil. Demikian pula halnya terdapat nash yang
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mengharamkan khamar. Di sini nash tidak raenunjuk illat hukum
Karena itu mujiahid masih ragu-ragu illat anggur, atau yang mengalir,
atau yang mcmabukan. Di sini sifat periama dikesampingkan, sifat
kedua ditolak. Tinggal lagi yang keliga, menumt hukum dia adalah
i l la t .

Kesimpulan, Dalam hal inursalat. para mujtahid mcmbahas sifat-
sifat yang ada pada ashal. Mengenyampingkan yang tidak baik karena
ada cacat. Menetapfcan yang tidak berillat, berdasarkan kuatnya per-
sangkaan. Dalam mengenyampingkan dan menetapkan, orang hams
menyelidiki syarat-syarat illat. Sebab yang ditetapkan itu tidak lain
sclain dari sifatnya, jelas kuat dan ta’adi. Sesuai ditakbirkan dcngan
salah sam i’tibar. Dalam hal ini kepintaran mujtahid itu berlebih bcrku-
rang. Karena itu maka di antara mereka itu yang melihat penyesuaian
sifat-sifat ini, dan ada pula yang melihat penyesuaian sifat Iain. Mazhab
Hanafi melihat penyesuaian dalam hal menerangkan scbab-sebab diha-
ramkan pada harta riba, di samping menyatukan Jenis. Mazhab Maliki
melihat kepada yang dimakan dan yang disimpan, di samping kesatuan
jenis. Mazhab Hanafi melihat penyesuaian dalam hal menerangkan
sebab-sebab ditetapkan perwalian anak pcrawan yang masih di bawah
umur. Sedangkan mazhab Syafi’i, meninjau dari sudut perawan.

Sebagian Ulama Ushul menghiiung masalik illat Tangihul ma-
raih, yaitu mensucikan dari a’ib apa yang bcrsangkut dengan hukum, dan
illat yang dibina atasnya. Yang benar ialah membetulkan tempat ter-
sangkumya itu agar supaya di mana nash raenunjukkan illat tanpa
menunjukkan sifat dengan a’innya illat itu. Hal ini bukanlah masalik
untuk menyampaikannya kepada hal-hal yang menerangkan sebab-
sebab hukum. Karena menerangkan sebab-sebab hukum im memper-
gunakan nash.

Masalik ini untuk mensucikan dari a’ib dan melepaskan illat
hukum itu dengan sifat-sifat yang berhubungan dengannya, yang bukan
mempakan tempat masuk baginya dalam hal illat. Contohnya ialah apa
yang terdapat dalam sunah. Yaitu ada seseorang orang Arab desa datang
kepada Rasulullah, SAW mengatakan, Akutelahbinasa. KataNabi, Apa
yang engkau perbuat? Katanya, Aku telah bersetubuh dengan isteriku
siang hari pada bulan Ramadhan. Kata Nabi, hams membayar kifarat.
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Nash ini menunjukkan dengan syarat atas sualu illat yang me*
wajibkan kifarat kcpada orang ini. yaitu dari hal apa yang dia perbuat itu.
Tapi inilah yang tcijadi. Dalam hal ini bukanlah merupakan tempat
masuk illat untuk diwajibkan kifarat seperti keadaan orang Arab itu.
Keadaan khusus tcrhadap isterinya. Teijadi pada siang hari bulan Ra-
madhan. Larangan yang demikian itu dinyatakan oleh sumah.

Mujtahid mcngenyampingkan sifat-sifat ini, karena bukan mcru-
pakan tempat masuk baginya dalam hal illat. Dan melepaskan illat yang
teqadi dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan. Untuk ini
diwajibkan kepadanya mcmbayar kifarat, karena sengaja memper-
bukakanpuasapadasianghari pada bulan Ramadhan, khususmelakukan
jimak. Ini menurut mazhab Syafi’i. Adapun raazhab Hanafi berpcn-
dapat, tiap-tiap jimak yang dilakukan menurut contoh ini membatalkan
p u a s a .

Dari isyarat ini yang ccpat difahamkan yaitu wajib mcmbayar
kifarat bagi tiap-tiap orang yang memperbukakan puasanya dengan
sengaja pada siang hari bulan Ramadhan. Yaitu dengan jimak, atau
makan, atau minum atau lainnya. Yaitu yang disangkutkan untuk
mcmbayar kifarat di kalangan mereka sctelah disueikan dari a’ib illat
dari hal-hal yang berhubungan dengannya. Dan apa-apa yang termasuk
kepadanya dalam hal illat, yaitu membetulkan yang tersangkut itu.

Dari apa yang dikemukakan ini, maka jelaslah bahwa membetul¬
kan tempat tersan^ut ini bukanlah merupakan sabrun dan taqsim.
Karena membetulkan yang disangkutkan itu. supaya nash itu menunjuk¬
kan sangkutan hukum. Tapi bukan suci dari a’ib, dan bukan pula lepas
dari hubungan apa-apa yang tidak termasuk kepadanya dalam hal yang
menyebabkan. Adapun sabrun dan taqsim, pada keduanya ini tidak
terdapat nash ashal atas sangkutan hukum. Dimaksud keduanya ini ialah
alat untuk mengetahui illat bukan untuk mensueikan a’ib dari lainnya.

Adapun pendapat tentang mengeluarkan illat, sclain dari yang
berdasaikan nash, tidak dikumpulkan padanya dengan perantaraan
sabrun dan taqsim. Atau dari masalik illat apa saja. Maka ini dinamakan
mengeluarican sangkutan. Maka dapat disimpulkan bahwa illat bagi
hukum syari’i yang berdasarican nash itu, tidak membuangkan nash
dengan illamya itu dan tidak pemah mengadakan sidang ijmak untuk
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illatnya itu. Adapun mcnctapkan dan mcmbcnarkan yang disangkutkan
itu, yaitu pandangan tentang membenarkanillat yang ditctapkan dcngan
nash atau dcngan ijmak, atau dcngan manasik apa saja dalam mempcr-
inci, atau masalah Iain yang bcrdasarkan nash.

Sebagaimana dikctahui, ada nash yang bcrbunyi, yang mcnjadi
illat(sebab)mcngasingkandiridariisteri ketika dia scdang haid itu
ialah adanya pcnyakiL Dalam pcnclitian ini orang memperhatikan
adanya pcnyakit di waktu nifas. Begitu juga ditctapkan bahwa yang
mcnyebabkan diharamkan minum khamar itu adalah karena
mcmabukan. Dalam pcnclitian yang dilakukan orang bahwa mclihat
yang mcmabukan itu ada pula terdapat pada air buah lainnya.
D a l i l S : I S T I H S A N

- D c fi n i s i n y a
-Macam-macamnya
- H u j a h n y a
-Menyerupakan dari j’ang tidak mempunyai hujah.

Definisi: Istihsan, menurutbahasa ialah mcngcmbalikanscsuatu
kcpada yang baik. Mcnurut istilah Ushul, yaitu memperbandingkan,
dilakukan oleh mujtahid dari kias jalli (jelas) kcpada kias khafi (yang
tcrsembunyi). Atau dari hukum kulli kcpada hukum istisna-i. Di sini
terdapat kcccndcrungan yang lebih kuat untuk mencela perbandingan
yang dikemukakan orang tentang suatu peristiwa yang ddak bcrdasarkan
nash. Dalam hal ini terjadi dua pendapaL Pertama, tcrang-tcrangan
memperlakukan hukum. Dan yang kedua, secara sembunyi-sembunyi.
Di sini mujtahid itu sendiri yang mcnegakkan dalil, untuk menguatkan
bentuk yang sembunyi-sembunyi itu. Membctulkan bentuk pandangan
zahir. Ini namanya mcnurut syar’i istihsan. Begitu juga apabila dia itu
hukuk kulli. Mujtahid itu sendiri yang mengemukakan dalil, bahwa
istisna itu adalah perincian dari hukum kulli. Dihukum kepadanya
dcngan hukum lain. Ini juga mcnurut syari ’at, dinamakan istihsan,

Macam-macamnya. Dari definisi istihsan yang dikemukakan di
atas itu, dapat ditarik kcsimpulan bahwa istihsan itu terbagi dua, yaitu:

Pertama, kias khafi itu menguatkan kias jalli.
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Kedua, istisna Juz-iah itu dari hukum kuUi dengan dalil contoh,
pertama, Ahli fikih mazhab Hanafi berper. .ipai, Mewakafkan

sebidangtanahpertanian.disiniiermasukhak membuat selokan air,
hak meminum aimya, hak raelewatinya, raengikut kepada tanah yang
diwakafkan itu, tanpa disebutkan kebaikan-kebaikannya.

m a c a m

Menurut kias, ini tidak masuk, kecuali dengan nash, sama dengan
jual beli. Berbentuk istihsan. Maksud dari wakaf, ialah marafaatkan apa
yang diwakafkan itu. Tidak ada manfa’atnya lanah pcrtanian itu selain
dari meminum aimya, membuat selokan air dan jalan. Ini termasuk
kepada tanah yang diwakafkan im. tanpa disebutkan. Karena maksud
menetapkan itu tidak lain selain dengan ini. seperii ijarah (sewa me-
nyewa).

Kias zahir mengikut kepada wakaf itu, sama halnya dengan jual
bcli. Kedua hal ini menguatkan milik dari orang yang memilikinya. Kias
khafi mengikut wakaf dengan sewa-menyewa ini, karena maksud dari
keduanya ini memanfaatkannya. Dalara keduanya itu. termasuk mcra-
buat selokan air, meminum aimya. membuat jalan di atasnya. Dalam
sewa-menyewa tanah, tanpa disebutkan. Dalam mewakafkan tanah,
yang ini juga tidak disebutkan.

Menurut pendapat ahli-ahli fikhi Hanafi. apabila terdapat peitoe-
daan antara si penjual dengan si pembeli dalam masalah harga sebelum
diterima oleh yang menjual. Si {wnjual menuduh harganya im Rp. 100,-
Si pembeli menangkis tuduhan itu dengan mengatakan bahwa hanya
Rp. 90,- Keduanya im bersumpah istihsan. Menurut kias. tidak boleh
menyumpahi orang yang menjual im. Si penjual im minta tambahan
yaim Rp. 10.- Sedangkan si pembeli menyangkalnya. Maka pembukiian
dibebankan kepada orang yang menuduh. dan sumpah dibebankan
Kepada yang mengingkarinya. Tidak boleh menyumpahi si penjual.

Si penjual menuduh, jelas, dibanggakan kepada penambahan.
Dan mengingkari itu hak si pembeli menerima yang dipeijualbelikan im
setelah dibayar harganya. Orang yang membeli im mengingkari, jelas
tentang penambahan yang didakwakan oleh si penjual im. setelah
diserahkan barang yang dijual im yaim Rp. 10,- Yang mendakwa im
beihak menerima yang dipeijualbelikan im setelah diserahkan barang
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yangdijualilu.Keduabclahpihak.yangmenuduhdanyangmengingkari
itu masing-masingnya hams disumpah.

Kias zahir, Peristiwa ini dihubungkan antara yang mcndakwa dan
yang membantah. Di sini dibebankan bukti kepada yang mendakwa, dan
sumpah bagi yang mengingkari.

Kias khafi, peristiwa ini dihubungkan kepada setiap peristiwa
yang dihadapi hakim. Antara kedua belah pihak itu saling mendakwa.
Masing-masing berdasarkan suatu alasan. Maka di sini kcduanya itu
disumpah.

Menumt ahli-ahli fikhi mazhab Hanafi, sisa yang dimakan oleh
binatang buas seperti bumng ganida, bumng gagak, elang, burung bazi,
hadaah (elang yang putih kepalanya) bumng rajawali. Sekalipun suci
dan balk, namun dianggap najis sccara kias.

Beniuk kias. Sisa yang dimakan oleh binatang yang haram
dagingnya itu seperti binatang buas yang menerkam binatang temak.
Umpamanya macan tutul, harimau belang, dan serigala. Sisa yang,
dimakannya itu mengikut kepada hitkum dagingnya.

Beniuk istthsan, bumng buas itu, haram dagingnya. Selain dari itu
air ludah yangkeluar dari dagingnya, bukan bercarapur dcngan sisa yang
dimakannya itu. Bumng itu rainum dcngan pamh, padahal pamhnya itu
adalah tulang yang bcrsih. Adapun binatang buas itu minum dengan
lidahnya bercarapur dengan air ludahnya. Dalam hal ini dianggap najis
sisa-sisa barang yang dimakannya itu.

Tiap-tiap conloh yang dikemukakan ini bcncmang antara dua kias
pada suatu peristiwa. Yang satu jalli (jelas) dan yang satu lagi khafi,
payah memahaminya. Dalil yang dikemukakan oleh mujtahid itu
nguatkan kias khafi. Mcnyimpang dari kias jalli. Perbandingan ini
discbut A1 llisan. Dalil yang dibina di atasnya itu bcrt>entuk ihsan.

Contoh beniuk kedua, Syariai melarang orang mempeijual be-
likan sesuatu yang tidak ada. Dan mempeijanjikan sesuatu yang tidak
ada. Diadakan kcringanan ihsan itu .pada, Salm, ijarah, muzzara’ah,
musaqah, dan istishna. Yaitu sekalian yang mcmpakan perjanjian. Yang
dipeijanjikan itu tidak ada diwaktu mengadakan perjanjian. Bentuk
istihsan ini dibutuhkan orang dan saling dimengerti.

m e -
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Nash yang dikemukakan olch Fuqaha untuk mcnjamin keamanan
dan kemaiian masih belum diketahui, karena bclum tahu semacam
ta’adi. Kecuali istihsan matinya ayah, ncnek atau wasiat yang tidak
dikenal. Bentuk istihsan, matinya ayah, ncnek, dan wasiat. seluruhnya
ini dinafkahkan kepada yang kecil, dan dipalingkan dan apa yang
diperlukan terhadapnya. Barangkali apa yang tidak diketahui itu adalah
penyimpangan dalam bentuknya.

Nash tentang jaminan keamanan itu tidak lain selain dan dengan
raenta’adikanatau mengurangi dalam pemeliharaan. Pengecualian is¬
tihsan upah orang yang bcrsckuiu. Karena ini merupakan jaminan.
Kecuali apabila mcrusak dengan kekuatan yang ada padanya. Ada pula
bentuk istihsan tentang keamanan dalam sewa menyewa atau upah
mengupah. Nash atas mahjur alaih, karena bodoh tidak biasa dikemu¬
kakan. Pengecualian istihsan berdiri di atas hidupnya itu selama
hidupnya. Bentuk istihsan berdiri di aiasnya itu supaya benda tetapnya
im jangan sampai tersia-sia. Ini disepakati dan menjadi tujuan dari
mahjur alaih. Tiap-tiap contoh dan istisna juz-iah ini dari hukum kuUi
dengan dalil. Inilah yang dalam istilah dinamakan ihsan.

dari definisi istihsan dan penjelasan tentangHujahnya.
macamnya ini makajelaslah bahwa padahakikatnyadiabukan menjadi
sumber tasyri’ yang berdiri sendiri. Karena hukum macam pertama,
dalilnya yaitu kias khafi yang menguatkan kias jalli. Dengan apa hati
mujtahid yang mcrajih itu mcrasa senang. Dia berbentuk istihsan. Dan
hukum macam kedua, dalilnya ialah mashlahah mursilah. Yang
melakukan istisna-jus-iah dari hukum kulli. Inilah yang diibaratkan
dengan bentuk istihsan.

Ada orang yang mengemukakan hujah dengan istihsan. Keba-
nyakan mcreka ini dari mazhab Hanafi. Dalil mereka terhadap hujah itu
yaitu dalil yang dikemukakan dengan istihsan ini, hanyalah dalil dengan
kias khafi. Menguatkan kias jalli. Atau menguatkan kias untuk kias yang
bertentangan. Dalil yang memperlakukan taijihini, atau berdalilkan atas
mashlahah mursilah atas pengecualian yang bcrasal dari hukum kulli.
Kesemua dalil ini adalah sah.

Syabah orang yang tidak mengemukakan hujah. Sebagian para
mujtahid mengingkari istihsan itu. Menurut mcreka hal ini kesimpulan
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bagi hukum syar’ ialah bcrdasarkan hawa nafsu. merasakan sedap
scsuatu itu. Golongan ini dikcpalai olch imam Syafi’i. Yang pemah
dikutip or̂ g dari golongan ini, yaitu pcrkataan yang berbunyi. Ba-
rangsiapa islihsan (mengatakan sesuaiu iiu baik) maka berani dialah
yang mensyariatkan. Artinya dialah yang mcmulai syariat. Di dalam
risalahnya yang bcijudul Ushuliah, dia mengatakan, misalnya ada orang
yang mengatakan baik hukum itu, umpamanya orang menghadap sem-
bahyang ke pihak yang dianggapnya baik, yaitu Ka’bah .Tanpa
mengemukakan dalil yang dikemukakan olch syari’, mengapa meng¬
hadap ke Ka’bah itu? Dalam hal ini dia juga menetapkan, istihsan itu
menyenangkan. Kalaudipcrbolchkanmengambil istihsan dalam agama,
maka hams pula diperbolehkan yang demikian itu bagi orang-orang
pandai. Untuk memperbolehkan scsuatu dalam syari’at agama hams
mempunyai dalil nash.

Menumt pendapat kami kedua pihak itu berbeda dalam istihsan.
Keduanya itu lidak sepakat dalam membatasi aninya. Orang yang
mengemukakan hujah itu bermaksud, daripadanya itu akan ada ani lain,
yaitu apa yang dimaksud olch orang yang lidak memakai hujah. Kalau
orang sepakat membatasi artinya tentang apa yang mcrcka perselisihkan
itu dalam mengemukakan hujah. Karcna istihsan itu menumt penclitian
zahirmenyimpangdari dalil zahir. Atau dari hukum kuUi bagi dalil yang
mcmperlakukan penyimpangan ini. Tasyri ’ini bukan semata-mata hawa
nafsu. Tiap-tiap hakim dalam memutuskan suatu pcricara, pada haki-
kainya ialah untuk kemashlahatan. Penyimpangan dari pcrincian ini,
yaim menumt zahimya undang-undang, hal ini tidak lain selain dari
scmacam ist ihsan.

Untuk itu, kata imam As Syathibi dalam kitabnya, A1 Maufiqat,
istihsan itu tidak boleh dikembalikan kepada zuqnya semata, dan tasy-
bihnya. Hanya dikembalikan kepada apa yang diketahui olch apa yang
dimak̂ d oleh syari’ dalam scjumlah apa-apa yang diwajibkan itu.
Seperti masalah-masalah yang di dalamnya itu terdapat hal-hal yang
hams diperlakukan dengan kias. Selain dari itu juga hal-hal yang
inenjums kepada hal yang menghilangkan kemashlahatan dari
pihak. Demikian juga yang akan menimbulkan kemsakan.

s a t u
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Dalil 6:MASHLAHAT MURSILAH

- D e fi n i s i n y a
-Dalil orang raengemukakan hujah

M êl̂ kan sy4ah orang yang tidakmengemukakanhujah dengan-
nya.

Definisi: Mashlahah mursilah, aitinya. muthlak. Dalam istilah
ushul, yaitu kemashlahatan yang ddak disyari'atkan oleh syari hukum
untuk ditetapkan. Dan Udak ditunjukkan oleh dalil syar’i, untuk meng-
i’tibaikannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena Udak
dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalk̂ -
nya. Misalnyakemashlahatan yang disyari’atkan. Di sini dikemukakan
yaitu sahabat mendirikan penjara.-aiau mencctak mata û g.menetapkan tanab peitanian yang dibuka oleh yang memilikinya. Dan
memungut pajak tcihadap lanah itu. Atau kemashlahatan lainnya ŷ g
dirasa penting untuk dijalankan. Atau kebutuhan-kebutuhan yang Udak
disyari’atkan oleh hukum. Tidak disaksikan oleh orang yang me-
nyaksikan syari’at dengan i’tibamya.

Definisi ini menerangkan bahwa tasyri’ hukum itu tidak ber-
maksud selain dan untuk menetapkan kemashlahatan masyarakat. Aiu-
nya mendatangkan kemanfaatan dan raenghapuskan kemudharatan
dalam masyarakat. Kemaslahatan orang itu tidak meUngkupi seluruh
kehidupan. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memper-
bahanii dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuu
peikembangan yang bcrt>eda-beda menurut tempat dan masanya. Tasy¬
ri’ hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan
kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan
bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.

Kemashlahatan yang disyariatkan oleh syari’ itu unmk mene-
tapkan hukum. Dan menunjukkan i’tibamya. dan menerangkan sebab-
sebab bagi apa yang disyariatkannya im. Apa sebabnya, dm un̂  apa
disyari’atkan. Dalam istilah ushul dinamakan A1 Muishalih mu tabirah
dari syari’. Misalnya memelihara kehidupan orang. Syari’ mensya-

Wajib melakukan kisas terhadap orang yang membunuh.r ia tkan , -
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pembunuhan yang direncanakan. Untuk memelihara harta benda maka
disyariatkan potong tangan tcrhadap orang yang mencuri, baik lald-laki
maupun perempuan. Untuk menjaga nama baik (peristise) maka
disyari atkan menjatuhkan sanksi hukuman teibadap orang yang
mengkazaf dan orang yang beizina. Tiap-tiap orang yang melakukan
pembunuhan dengan rcncana. mencuri, mengkazaf dan berzina itu harus
bcrsesuaian.

Artinya tasyri’ hukum itu dibina untuk menetapkan kemash-
lahatan. Ini harus difikirkan oleh pembuat syari 'at (undang-undang dan
peraturan-peraturan). Karena yang membuat peraturan itu membina
hukum di atasnya. Pcnyesuaianini harus difikirkan oleh syari’. Ada yang
berbentuk manasib mu’atsar, dan ada pula yang berbentuk manasib
mala-im. Harus diperhitungkan matang-matang macam i’tibar ini oleh
pembuat peraturan. Tidak boleh ada pcrbedaan dalam syari’at yang
dibinanya itu sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Adapun mashalih yang mengatur masalah tempat tinggal dan
musibah setelah terputusnya wahyu, tidak ada syari’ yang men-
syari ’atkan hukum untuk ditetapkan. Tidak ada dalil yang dikemukakan
untuk menerangkan atau untuk membatalkannya. Ini dinamakan
sib mursil. atau dinamakan dengan istilah Iain. Mashlahah mursilah ini
adalah seperti mursilah yang berlaku dalam perkawinan yang tidak
ditetapkan secara resmi. Di sini tidak diperdulikan tuduhan orang yang
mengingkarinya. Misalnya kemashlahatan yang mengatur masalah akad
jual beli yang tidak mcmindahkanhak milik. Seluruh mashlahah ini tidak
disyariatkan oleh pembuat syariat mengenai hukum-hukumnya itu.
Tidak ada dalil yang menunjukkan atau vang membatalkan. InilaW dia
mashlahah mursilah.

Dalil yang mengemukakan hujah
Menurut Ulama-ularaa teikemuka. bahwa mashlahah mursilah itu

raerupakan hujah syari’ah. Di atasnya itu dibina syari’at hukum.
Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum. baik yang berdasarkan
nash, ataupun ijmak, kias, atau istihsan, dalam hal ini orang mensya-
riatk̂  hukum yang mengatur mashlahah muthlak. Tidak menghentikan
tasyri’ hukum dibina di atas mashlahah ini untuk mengadakan saksi
tasyri’ dengan penjelasarmya.

m a n a -
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Dalil-dalil yang dikcmukakan orang dalam masalah ini ada dua.
Pertatna, mempcrbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak

mcngadakan larangan-larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka
dengan apa orang akan mcngadakan pembahaman-pembaharuan. De*
ngan apa orang mcngadakan, mengembangkan dan mempcrsempit
ruang tasyri’ icibadap kemashlahatan yang difikirkan oleh syari’. Untuk
memelihara kesclamatan orang menurut pcrkcmbangan masa. Dan
mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendm-
kan tasyri’ dalam lain lintas pcrkcmbangan masyarakat. Ada hal-hal
yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh syari’dalam mene-
tapkan kemashlahatan masyarakat.

Kedua, ketetapan tasyri’ sahabat dan tabi’in. Begitu juga imam-
imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyarialkan hukum untuk mene-
tapkan secara muilak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar
untukmengadakansaksidcnganketerangan-kcteranganyangdiberikan-
nya. Abubakar mengumpulkan benda-benda yang bcrtuliskan AI Quran.
Dia juga memerangi orang-orang yang enggan merabayarican zakat,

Sctclah Umar jadi khalifah, dia pcmah menjatuhkan talak tiga
dengan satu pericauan. Dia melarang orang meyakiti hati mu’alafdalam
masalah scdckah. Dia memungut pajak dan raembeniuk dcwan-dewan.
Mendirikan pcnjara. Dia mclaksanakan hukum tcrhadap pcncurian pada
tahun Maja’ah. Usman mengumpulkan mashaf itu menjadi satu dan
mencbarkannya dan membakar sclain dari yang satu itu. Mengatur ĥ
wans bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya. Ali bin Abi Thalib
pemah mcmenjarakan pemimpin-pemimpin kaum Rifadhah dari go-
longan Syi’ah.

Mazbab Hanafi melarang orang menjadi mufti lucu. dokmr
bodoh, memungut sewa kepada orang yang jatuh failit. Mazhab Maliki
memperbolehkan memenjarakan orang tertuduh memuliakaimya.
menghubungkan kepada ketetapanya. Mazhab Syafi'i mewajibkan

terhadap serombongan orang yang membunuh seseorang.
Semuanya itu adalah kebaikan yang dimaksudkan oleh dengan apa yang
disyariatkan dari hukum yaitu mashlahah mursilah.

Syariat mereka itu dibinakan kepadanya karena dia adalah
kemashlahatan. Tidak ada dalU dari syari’ untuk membatalkannya.

k i s a s
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Mereka Udak mcncgakkan syari’at itu untuk kesclamaian sebelum ada
orang yangmcnyaksikan syari’ itu dcngan i’Ubaraya. Dalam hal ini kata
Al Qurafi, Para sahabat mengeijakan bcberapa hal untuk mengadakan
kemashlahatan, bukan unnik mengemukakan saksi yang akan menjelas-
kan duduk pcisoalannya. Kata Ibnu Aqil, siasat itu ialah scgala pcrbuatan
orang Icbih mcndckatkan kepada pcrdamaian, dan menjauhkan keni-
sakan sekalipun dipcrbuat olch Rasul. Ada orang yang mengatakan,
Siasat itu Udak lain sclain dari apa yang dibicarakan orang tcntang syariat
itu. Pemah ada kckhilafan para sahabat dalam syari’at mereka.

Syarat-syarat untuk Dijadlkan Hujah
Barangsiapa yang mengemukakan hujah dcngan mashlahah

mursilah, mereka itu harus bcrhaii-haU, sehingga bagi tasyri’ bukanlah
meiupakan pintu untuk mcmpcriuruikan hawa nafsu dan keinginan.
Untuk ini syarat-syarat. yang dibina olch tasyri’ itu ada liga macam
syarat.

Pertama, adalah mashlahah hakikat, bukan mashlahah wahamiah-
(angan-angan); Yang dimaksud dcngan ini ialah mcnetapkan orang yang
mcntasyri’kkan hidup pada suaiu perisUwa, mcndaiangkan manfaat dan
membuang yang mudharat. Adapun tanpa waham maka tasyri’ itu akan
mendatangkan manfaat tanpa mcnimbang-nimbang antara apa-apa yang
akan mendatangkan kemudharatan. Untuk itu harus dibina atas kemash-
lahatan wahamiah. Misalnya kemashlahatan yang masih diimpikan
dalam hal mcncabut hak suami untuk mcnccraikan isterinya. Hak
mcnccraikan ini discrahkan saja kepada hakim.

Kedua, ada kemashlahatan umum. Bukan kemashlahatan per-
orangan. Yang dimaksud dcngan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri’
hukum terhadap suatu perisUwa mendatangkan manfaat untuk orang
banyak. Atau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemashlahatan
pribadi, atau orang yang scdikil Jumlahnya. Di sini Udak bolch mensya-
riaikan hukum hanya untuk kemashlahatan khusus olch Amir atau
pembesar. Menyenyampingkan pendapat orang-orang yang kenamaan
dan kemashlahatan mereka itu.

Ketiga, Tasyri ’itu lidak boleh bertentangan bagi kemashlahatan
hukum ini, atau prinsip-prinsip yangdilctapkan dcngan nash atau ijmak.
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Tidak sah kemashlahatan itu diperlakukan untuk menyatakan hak anak
laki-laki dan anak percmpuan dalam masalah warisan. Kemadilahatan
ini batal karena beneniangan dcngan nash Al Quran. Dalam hal ini
berfatwa Yahya ibnu Yahya Al Laiisi Al Maliki, seorang ahli fikhi di
Andalus. Dia adalah murid dari imam Malik bin Anas Khathi’ah, Ada
seorang raja Andalus mempeibukakan puasanya dengan sengaja pada
bulan Ramadhan. Menurut fatwa imam Yahya. Tidak usah membayar
kifarat, selain dari berpuasa dua bulan bcrturut-turut. Fatwanya ini
dibina alas kemashlahatan yang berlaku. Jika yang dimaksud dengan
kifarat ialah menghardik orang yang berdosa dan menegumya, sehingga
orang itu tidak kembali memperbuat dosa yang seperti itu. Raja itu tidak
memperbuat selain ini.

Adapun memerdekakan budak, maka hal ini jugaharus dilakukan
dan dalam hal ini tidak dihardik. Fatwa ini dibina atas kemashlahatan,
tapi bertentangan dengan nash. Karena nash tcrang-terangan menga-
taVan bahwa kifarat bagi orang yang sengaja memperbukakan puasanya
p&la bulan Ramadhan ialah memerdekakan budak. Barangsiapa yang
tidak mendapatkan budak maka hendaklah berpuasa dua bulan berturul-
turuL Orang-orang yang tidak sanggup, maka hendaklah dia memberi
tnakan enam puluh orang miskin. Di sini tidak ada peibedaan antara raja
dengan orang miskin. Kifarat itu hanya dibayar dengan berpuasa dua
ha’iian, khusus mashlahah, bukan mursalih. Malah batal.

Di sini jelas bahwa kemashlahatan dengan kata-kata lain washaf
manasib (sifat yang sesuai) bilamana ada bukti syari’ menunjukkan
dengan satu keterangan. Yang bersesuaian ini di i’tibaikan oleh syari’.
Adamanasibmua-tsir(terpuji)danadapulamunasibmala-im (sepadan).
Apabila saksi syari’ tidak menunjukkan untuk dibatalkan keterangan-
nya, ini dinamakan manasib muisil. Dengan kata-kata lain disebut Al
Mashlahah mureilah. Lebih jelas lagi ada syarah yang tidak dijadikan
hujah. Menurut sebagian Ulama mengatakan bahwa mashlahah
lah yang tidak memakai syari’ dengan penjelasannya. dan tidak pula
dengan membatalkannya maka di sini tidak dibina syari’ padanya.

Ada dua dalil yang dikemukakan orang.
syari’ itu rtiemelihara seiiap kemashlahatan orang

berdasaikan nash. Dan apa yang dikemukakan oleh kias. Syari’ tidak

m u r s i -

P e r t a m a ,
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akan meninggalkan hal-hal yang percuma kepada orang. Tidak akan
membiaikan kemashlahatan itu tanpa mcnunjuk kepada lasyari' yang
dipunyainya itu. Kemashlahatan itu hams mempunyai saksi dari syari'
dengan keierangannya. Kemashlahatan yang tidak mempunyai saksi
dari syari’ berdasarican aiasan yang kuat, maka pada hakikamya
bukanlah kemashlahatan. Hal ini tidak lain selain dari kemashlahatan
yang hanya raerupakan angan-angan. Dan di sini tidak sah membina
tasyri' aiasnya.

Kedua, tasyri’ itu dibina di atas raashlahah muthlak. Di dalamnya
tetbuka hawa nafsu daripada wali-wali, pemimpin-peraimpin dan
mufti-mufti. Sebagian dari raereka ini dikalahkan oleh hawa nafsu dan
maksud-maksud lertentu. Mereka ini mengkhayalkan msaknya ke-
mashlahalan. Kemashlahatan itu nilainya itu berbeda-beda Karena
berbeda jalan pemikiran dan tempat tinggal. Maka terbukalah pintu
tasyri’mashlahahmutlak ini. Dan terbukalah pinm keburukan.

Menumt kenyataan. inilah yang menguatkan pembinaan tasyri’
atas mashlahah mursilah. Karena apabila pintu ini tidak terbuka, maka
tasyri’ Islam itu tidak akan jalan. Akan tertienii peredaran zaman dan
domisili. Ada orang yang mengatakan. Bila tiap-tiap pembagian itu
diperinci sampai sckecil-kecilnya masih ada keraashlahaiaimya kepada
orang. Pada zaman apapun dan tempat tinggal manapun Juga dipelihara
oleh syari’. Disyariatkan dengan nash-nash dan prinsip-prinsip umum
menumt apa yang disaksikan dan yang sepadan dengannya. Katanya,
tidak menguatkan peristiwa yang leijadi karena dalam hal ini sudah tidak
diragukan lagi bahwa sebagian dari mushalih yang terdapat itu tidak
menjelaskan saksi syariat terhadap zatnya yang diterangkannya.

Ada pula orang yang khawatir akan tersia-sia sebab adanya
kezaliman dan mempertumtkan hawa nafsu dengan nama mashlahah
muthlak. Ketakutan itu akan hilang karena mashlahah mutlak itu tidak
membina tasyri’ kecuali mencukupi tiga syarat yang diperiukan. Mash¬
lahah umum im pada umumnya tidak membedakannash syar’i dan tidak
mempunyai prinsip-prinsip syar’i.

Kata Ibnu Qayim, Di antara orang-orang Islam itu ada yang sudah
keterlaluan dalam memelihara mashlahah mursilah. Tidak bisa berdiri
dengan mashalih hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka
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menutup tcrtiadap diri mereka iiu sendiri jalan-jalan yang bcnar dan
Dan di antara mereka itu ada pula yang sudah keterlaluan. mereka
memperbolchkan apa-apa yang diliadakan olch syari’at Allah dan
mereka memperbuat keburukan icrus-mcncrus dan kerusakan sepanjang
m a s a .

D a l i l 7 : A L - A R F U

-Dc fm ismya
- M a c a m - m a c a m n y a
-Hukumnya.

D^inisinya, A] Arfu yaitu apa yang saling diketahui dan yang
saling dijalani orang. Berupa pcrkaiaan, perbuatan, atau meninggalkan.
Dinamakan adat. Mcnurul p»ndapat ahli-ahli syar'i, tidak bcibeda antara
A1 Arfu amali dengan adat. Arfu amali, misalnya orang saling mengc-
tahui jual bcli orang saling memberikan tanpa adanya sighat yang
diucapkan. Arfii qauli misalnya orang saling mcngeiahui meng-ithlakan
anak itu kepada anak laki-laki, bukan anak pererapuan. Orang saling
mengetahui tidak meng-ithlakan lafadz daging itu kepada ikan. Arfu itu
dibentuk dari orang yang saling mengetahui orang atas peihedaan
tingkat mereka pada umumnya, dan khususnya perbedaan ijmak. Karena
terbentuk dari kesepakatan para mujiahid khusus. Bukan dimasukkan
kepada umum dalam pembentukannya.

Macam-macamnya

Arfu itu dua macam. Arfu yang sahih dan arfu yang fasid. Arfu
shalih yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak mcnyalahi dalil
syari’at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang
wajib. Seperti orang saling mengetahui akad (aqad) untuk memperbuat
sesuatu. Orang saling mengetahui' pembagian mahar itu dibagi atas
muqadam dan muakhar. Orang saling mengetahui ada isteri yang tidak
akan menyerahkan diri kepada suami kccuali apabila menerima se-
bagian dari mahamya. Orang saling mengetahui bahwa orang yang
melamar itu hams menyerahkan kepada perempuan yang dilamamya itu
bempa perhiasan dan pakaian. Ini hadiah, bukan mahar.
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Adupun maliar fasid yaiiu apa yang saling dikcna] orang, lapi
bcriainan dari syari’at, aiau mcnghaialkan yang haram, atau mcmbatal-
kan yang wajib. Misalnya orang saling mcngonal bahwa sering tcrjadi
kcmungkaran-kcmungkaran iiu pada icmpai mclahirkan anak dan pada
tcmpat-icmpafbcrkumpul. Orang saling mcngcWJhui makan riba dan
pcjjanjian juga hukumnya haram.

Hiktnahnya.

Arfu yang sliahih iiu wajib dipclihara pada tasyri’ dan pada
hukum. Mujiahid hams mcmcliharanya pada lasyri’nya iiu. Dan bagi
hakim mcmcliharanya iiu pada hukumnya. Karcna apa yang saling
dikciahui orang iiu dan apa yang saling dijalani orang itu dapat dijadikan
hujah, kcscpakaian dan kcmashlahaian mcrcka. Sclama lidak mcnyalahi
syari’ai, maka wajib mcmcliharanya. Syari’ mcmclihara kcsahihan arfu
Arab iiu dalam ia.syri’. Dia itu diwajibkan hanya kcpada orang bcrakal.
Syarat kafa-ah (sctara) iiu hanya dalam pcrkawinan. Kcfanaiikan
kcluarga itu hanya dalam masalah pcrkawinan dan warisan.

Dalam hal ini para Ulama mengaiakan, Adat syari’at itu gudang
pcngadilan Arfu dalam syari’at itu mempunyai i’tibar. Imam Malik
mcmbina kebanyakan hukum-hukumnya itu tcrhadap perbuatan pcn-
duduk Mcdinah. Abu Hanifah dan tcman-tcmannya itu bcrbeda pcn-
dapat tcntang hukum yang dibina alas pcrbcdaan arfu-arfu mcrcka im.
Imam Syafi’i, kctikabcrada di Mesir mcngubah scbagian hukum-hukum
yang dijalankan di Bagdad. Juga mcngubah arfu.
arfu. Untuk itu dia mempunyai dua pendapat. Yang lama dan yang bam.
Di dalam fikhi mazhab Hanafi, kebanyakan hukum itu dibina atas arfu.
Di antaranya apabila berbeda dua orang yang saling tuduh-menuduh,
salah scorang dari keduanya itu lidak mcmbukiikan, maka perkataan
bagi saksi itu menjadi arfu. Apabila lidak icrdapat kcscpakaian mengenai
mahar muqadam dan muakhar maka hukum iiu adalah arfu.

Barangsiapa yang bersumpah lidak akan makan daging, dia
mcmakan ikan maka hal ini tidaklah mclanggarsumpah yang dibina atas
arfu. Yang dipindahkan itu sah, apabila dijalankan dengan arfu. Syarat
pada akad itu adalah sah, apabila icrdapat dengannya itu syar’i, atau
kchendak akad.atau mcnjalankan dengan arfu. Ulama Almarhum Ibnu

Untuk mcngubah
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Abidin telah menyusun sebuah risalah yang dinamakannya. memben-
tangkan arfu dari apa yang dibina dari hukum-hukum teibadap arfu. Ada
kata-kata yang masyhur mengatakan, Yang diketahui arfu itu adalah
sepcrti yang disyaratkan syarat. Yang ditetapkan dengan arfu itu adalah
seperti yang ditetapkan dengan nash.

Adapun arfu fasid. Udak wajib memeliharanya. Karena dalam
pemeliharaannya itu ada dalil syar’i yang bertentangan, atau membatal-
kan hukum syar’i. Apabilaorang tahu salah satu peijanjian fasid, sepcrti
pcijanjian riba. Atau dalam peijanjian itu terdapat tipuan dan berbahaya,
maka untuk ini tidak ada arfu yang beipengatuh dalam membolehkan

itu. Untuk ini tidak ada keterangan dalam hukum negara, dikenal
perbedaan konstitusi atau peraturan umum. Yang kita perhatikan dalam
contoh ini ialah akad dari pihak lain.

Apakah akad ini diperhitungkan dari segi kepentingan orang atau
kebutuhan orang yang sangat mendesak. Sebab apabila teijadi penipuan
membatalkan peraturan hidup, atau orang mendapatkan kesulitan, atau
kesempitan atau bukan. Jika ada suam hal yang sangat mendesak atau
dibutuhkan, maka di sini diperbolehkan. Karena hal-hal yang sangat
mendesak itu mcmperbolehkan hal-hal yang dilarang. Dan dalam hal ini
kebutuhan-kebutuhan itu dapat disalurkan. Jika tidak ada hal-hal yang
mendesak dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan mcrcka itu, maka
dihukum dengan pembatalannya. Di sini tidak ada suatu patokanpun
untuk memperlakukan arfu.

Hukum-hukum dibina di atas arfu itu berubah dengan berubahnya
zaman dan tempat. Karena furu’ itu akan berubah dengan berubahnya
ashalnya. Dalam hal ini Fuqaha mengatakan dalam contoh perbedaan
ini, perbedaan masa dan zaman itu tidak akanmengubahhujah dan bukti.
Setelah diteliti kiranya arhi itu bukan dalil syar’i. yang berdiri sendiri.
Menumt kebiasaan terraasuk mashlahah mursilah. Sebagaimana
diketahui. dia dipelihara dalam lasyri’ hukum yang mengemukakan
nash-nash dalam tafsir, mentakhsiskan a’m. Dengannya maka dikaitkan
yang mutlak. Kadang-kadang kias itu ditinggalkan blch arfu. Dan untuk
ini sah akad istisna untuk mcnjalankan arfu. Sekalipun kias itu tidak sah,
karena memperjanjikan yang tidak ada.
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D a l i l 8 : I S T I S H - H A B

Dcfinisi: Istish-habmenurut bahasa yaitu pclajaran yang terambil
dari sahabat Nabi SAW. Dan menurut istilah ushul, yaitu hukum ter-
hadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebclumnya, sampai adanya
dalil uniuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap
di masa yang lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil
untuk mcngubahnya.

Pcmah mujtahid itu ditanya orang tentang hukum peijanjian. atau
tasaruf (tindakan dalam suatu urusan). tidak lerdapat nash dalam A1
Quran dan sunah, dan tidak ada dalil syar’i yang dapat dirangkaikan
kepada hukumnya menurut hukum, apakah diperbolehkannya per-
janjian ini? Hal ini menurut apa yang dijanjikan Allah, terhadap segala
apa yang tcrdapat di bumi ini. Hal ini diperbolehkan sedemikian adanya,
sebelum ada dalil yang mcngubahnya. Sesuatu itu pada prinsipnya
diperbolehkan. Pemah orang bertanya kepada scorang mujtahid tentang
hukum yang bcrsangkut dengan hewan, benda padat, tumbuh-tum-
buhan. Baik yang berupamakanan, maupun yang berupa minuman. Atau
salah salu dari tindakandan perbuatan yang tidak pcmah di aturolehdalil
syari’at. Bagaimana hukumnya? Dalam hal ini hukum mempeibo-
Ichkan. Kalau tidak ada dalil untuk mcngubahnya maka sesuatu itu tetap
dipcrboleltkan. Yang menjadi pokok sesuatu itu diperbolehkan. Berfir-
man Tuhan dalam A1 Quran.

Dialah Allah, yang menjadikan segalayang ada di bumi ini untuk
kamu (QS 2:29).

Banyak ayat dalam AI Quran yang menyatakan bahwa Allah
menjadikan untuk manusia, apa yang berada di langit dan yang di bumi.
Gunanya itu tidak lain selain dari diperbolehkan. Kalau berbahaya, maka
sudah barang tcntii tidak diperbolehkan.
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I l u j a i i nya

Isit-hab itu lain dan dalil syar'i yang mcnjadi dasarbagi mujtahid
untuk mcngciahui hukum, tenlang apa yang dikcmukakan kcpadanya.
Ahli ushul mcngaiakan. sclain dari lingkungan faiwa dan hukum ter-
hadap scsuatu iiu, maka iciap dcmikian adanya, scbclum ada dalil yang
mcngubahnya. Scscorang itu iciap dianggap hidup di mana dia berada,
scbclum ada kcterangan yang jclas yang mengatakan bahwa atas kcma-
tiannya itu. Scscorang itu iciap dianggap mcngciahui yang bcrlaku di

dia berada. Orang tahu bahwa sipolan adalah isiori dipolan, hal ini
dibuktikan dengan perkawinannya iiu, scbclum adanya pcrccraian atas
perkawinan itu. Sciiap orang dianggap tahu pcrbuaian hukum, scbclum
adanya bukii atas lidak adanya iiu. Sebaliknya, orang dianggap lahu
tidak adanya pcrbuaian hukum, scbclum dikcmukakan bukii atas adanya

m a n a

i i u .

Berdasar di sekiiarinilah hukum itu, Hak milik itu tetap dianggap
tetap bagi siapa saja dengan salah saiu sebab yang dapai dipertahankan
scbclum ditetapkan apa yang mcnghilangkan hak milik tersebuL
Persetubuhan iiu dianggap halal bagi suami isicri dengan adanya akad
nikah, scbclum ada kcterangan untuk membubarkan pcricawinan itu.
Pcijanjian yang bcrsangkui dengan utang-piuiang dianggap pasii scbc¬
lum ada bukti aias hapusnya uiang-piuiang icrscbut. Tanggungan uiang
dan orang yan̂  mcnanggung ''.u tetap diakui sah scbclum ada bukti
Icpasnya tanggungan iiu. Asalnya adalah tetap sedemikian mpa scbclum
ditetapkan apa yang mcngubahnya.

Di atas isiis-hab inilah di bina pasal 180 Pcraiuran Pcmcriniah
yang disusun olch Pcngadilan syari’ai. berbunyi, Cukup scorang saksi
pada utang, jika lidak ditetapkan icrang-icrangan dalam pcngakuanolch
yang berutang. Di sini dipcrlukan saksi mala. Pasal :181 berbunyi,
Cukup scorang saksi dalam wasiat, atau yang diwasiaikan. Jika lidak
tcrang icrangan diickankan olch yang berwasiat pada waktu me-
ninggalnya.

Di atas istis-hab iiu dibina prinsip-prinsip syar’i sebagai berikut,
Asalnya adalah tetap adanya. Scbclum ditetapkan apa yang meng-
ubahnya. Asal scsuatu iiu dipcrbolchkan. Yang tidak ditetapkan dengan
yakin itu selalu diragukan. Asal scscorang itu bebas berbuat Jika isiis-
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habiiumcnycdiakundirinyanienjadidalil icriiadaphukum.dalamhalini
dipcrbolchkan Karcna dalil iiu pada hakikainya iulah dalil yang ditc-
lapkan olch hukum yang borlaku Istis-hab itu lidak lain selain dan
mcngckalkan dalil alas hukumnya iiu. Ulama-ulama Hanafi mcnctapkan
bahwa istishab itu adalah hujah untuk mcnolok. bukan
tapkan.

un tuk mene-

Yang mcrcka maksudkan dcngan ini ialah hujah untuk mcngekal-
kan apa yang sudah ada. Dan mcnolak apa yang bcrlainan dengannya;
sampai adanya dalil yang mcnctapkan yang bcrbcda dengannya itu.
Bukan mcrupakan hujah untuk mcnciapkanhal yangtidakteiap. Inijclas
dari apa yang iclah mcrcka iciapkan dalam haJ kchilangan. Yaitu
hilangnya scscorang itu dan lidak dikciahui di mana tempatnya, dan
tidak diketahui hidup atau maiinya. Maka orang yang hilang ini menurut
hukum. dianggap masih hidup scbclum adanya kctcrangan jelas
mcninggalnya orang icrscbut. Isiis-hab inilah yang menunjukkan atas
hjdupnya, dan menjadi hujah mcnolaknya tuduhan orang atas
mcninggalnya. Begitu juga dalam warisan. Dan mcmbaialkan sewa-
menyewa yang dilakukannya. Orang yang mcnccraikan isierinya tapi
bukan mcrupakan hujah untuk mcnctapkan warisannya itu tanpa dia.
Karcnahidupnyamasihdianggap tciapdcngan istis-hab. Hidup
anggapan, bukan mcrupakan hakikat yang sebenamya.

a t a s

m e n u r u t

Dalil 9:SYARIAT DARI ORANG VANG SEBELUM
AI Quran dan sunah sahih itu iclah mengisahkan icntang salah satu

dari hukum syar’i, yang disyari’aikan Allah kepada umat yang tclah
dahulu dari kita. Ada hal-hal dan nash-nash yang disampaikan kepada
Nabi SAW juga olch Tuhan iclah disampaikan kepada umat-umat
dahulû  kala. Ada hal-hal yang lidak bcrbcda menurut apa yang
disyari’atkan kepada kita berupa pcraturan-pcraiuran yang wajib kita
ikuti. Bcrfimian Tuhan dalam Al Quran.

Hai orang-orang beriman. diwajibkan kepadamu berpuasa.
sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang scbelum kamu (QS 2:
183)

K I T A
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satudiantarahukumAlOurandansunahtelahmengisahkansalah
ini Dalil syar’i. diiegakkan untuk mencabut dan mcmbuangnya. D âmhal ini tidi ada perbedaan. Tidak disyari’alkan kepada kita kalau ttd̂dengan dalU nasikh. Misalnya apa yang terdapat dalam syan at Musa
yang berbunyi. Orang jahat itu tidak akan hapus dosanya ̂a"
membunuh dirinya sendiri. Juga di antaranya ada yang bcrbunyi.-
Apabila pakaian itu kena najis, tidak suci kecuali bila dipotong apâ gkena najis itu. Selain dari itu ada pula hukum-huloun yang berat
memikulnya olch orang-orang yang hidup sebclum kita. Dan sudah
dibuang olch Allah SWT. Di antaranya ada pula yang berlaman apa yang
dikisahkan Allah kepada kita dari hal hukutn-hukum syan at ŷ g
berlalu. Apa yang dikemukakan itu dalam syan at fata tidak ditolak
Diwajibkankepadakitaapa-apayangdiwajibkankepadamerekad̂ ûkala. Atau adapula yang dibuang dandicabut. SeperU firman Tuhan yang
berbunyi:

Oleh karena itu Kami tetapkan {sesuatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena
orang itu (membunuh) orang lain atau bukan membuat kerusakan di
muka bumi. maka seakan-akan dia telahmembunuh manusia seluruhnya
(QS 5:32)

Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (AtD a n .

Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa. mata dengan mata,
hidung dengan hidung. teUnga dengan telinga. gigi dengan gtgi, dan
luka dengan luka (pun) ada kisasnya (QS 5:45)
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Mcnurut mazhab Hanafi, bcghu juga ada bcberapa orang dari
mazhab Maliki dan Syafi’i mcngalakan,- Syari’at yang kita punyai itu
hams kita diikuti dan dipraktckkan yang dikisahkan kcpada kita. Dalam
syari ’at kita sclamanya lidak mcnolak apa-apa yang tclah dinasihkan itu.
Karena ini adalah hukum Ilalii yang disyari’atkan Allah kepada lidah
Rasulnya. Yang dikisahkan kcpada kita ini tidak menunjukkan kete-
rangan tcihadap nasikhnya. Karena itu wajib bagi mukallaf untukmeng-
ikutinya. Untuk ini mazhab HanaH menerangkan pembunuhan orang
Muslim olch orang Zimi, laki*laki dibunuh olch perempuan. Ini
dirangkaikan kcpada firman Tuhan yang berbunyi,- Jiwa dengan jiwa.

Kata sebagian Ulama, sebenamya tidak ada syari’at yang kita
punyai, karena syari ’at kita ini mcncabui syariat yang dahulu itu. Kccuali
bila tcrdapai dalam syariat kita apa-apa yang ditetapkannya. Karena
syariat kita mcnasikhkan syariat yang dahulu. Yaitu apa yang berlainan
saja daripadanya itu. A1 Quran mengisahkan kcpada kita hukum syar’i
yang dahulu itu. tanpa nash untuk mcnasikhkannya. Yaitu tasyri’ yang
tclah dijamin untuk kita. Karena hukum llahi yang disampaikan Rasul
kcpada kita itu tidak menunjukkan ketcrangan untuk membuangkannya.
AI Quran itu membenarkan apa-apa ada pada mcrcka yaitu Taurat dan
InjQ. Hukum-hukum yang tidak dinasikhkan (dicabut) dari kedua kitab
suci itu, masih tciap demikian adanya.

D a l i l l O : M A Z H A B S A H A B AT

Setelah Rasul wafat, yang memberikan fatwa kcpada orang ba-
nyak pada waktu itu ialah/cmnnA Sahabat. Mcrckaitu mengetahui fikih
ilmu pengetahuan dan apa-apa yang biasa disampaikan olch Rasiil.
Mcraahami Al Quran dan hukum-hukumnya. Inilah yang menjadi
sumberdari fatwa-fatwa dalam bcrmacam-macammasalah yang tcijadi.
Bcberapa orang perawi dari Tabi’in mcrawikan dan membukukan hadis.
sehingga ada di aniaranya yang mcnulis riwayat, di samping sunah
Rasulullah SAW. Apakah fatwa itu menjadi sumber tasyrik yang
dilengkapi dengan nash. Sebab mujtahid itu kembali kepada sunah
scbelum mcmpeiiunakan kias. Atau hanya semata-mata hasil pemikiran
pribadi yang berkenaan dengan ijtihad. Bukan hujah lerhadap kaum
M u s l i m i n .
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Kesimpulan dari judul ini. Tidak ada pcrtxidaan pendapat
racngcnai peilcaiaan sahabat Apa-apa yang tidak icrfikir olch ra-i dan
akal, dapat dijadikan hujah. Karcna tidak dapat tidak kata-kata mercka
sampaikan itu, mcrcka scndiri yang mcndcngamya dari Rasulullah
SAW. Scpcni kata Aisyah r.a.- Hamil mcngandung itu tidak Icbih dari
sembilan bulan mcnunit ukuran biasa. Contoh bukan lapangan ijtihad
dan ra-i.- Apabila sah maka sumbcmya adalahmcndcngardari Rasului-
lah SAW. Ini tcrmasuk sunah. Sckalipun mcnurut kcnyataan datangnya
dari para sahabat.

Juga tidak ada pcibcdaan tcntang pcikataan sahabat. Pcricataan
sahabat yang, tidak mcngcnai suatu masalah itu dapat dijadikan hujah.
Mcrcka scpakat tcntang hukum mcngcnai suatu pcristiwa, di samping
mercka masih dckat dcngan Rasulullah SAW. Mcrcka mcngctahui
rahasia-rahasia tasyri’ dan pcrbcdaan pendapat mcngcnai pcrisiiwa-
peristiwayangsering terjadi. Mcngubahdalil dzan kepadadalilqathi.,
Dalam segi svarisan mcrcka scpakat mengatakan, yaitu yang diterima.
olch ncnck pcrcmpuan itu hanya seperenam. Hal ini merupakan hujah
yang wajib diikuti. Dalam hal ini tidak ada pcrbcdaan pendapat di antara
k a u m M u s l i m i n .

Pcrbcdaan pendapat itu hanya terdapat dan yang bersumber dari
ra-i, dan ijtihad. Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya mengatakan,-
Apabila tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunah Rasul, maka bolch
yang bersumber dari ra-i dan ijtihad. Tidak ada kesepakatan mcngcnai
pcikataan sahabat. Kata Abu Hanifah, dan pengikut-pengikutnya.- Apa¬
bila tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunah. maka barn orang
mengambil perkataan sahabat. bagi barangsiapa yang suka, dan se-
baliknya.

Kemudian pcikataan mcrcka itu tidak bolch dipakai untuk yang
lain. Kata Abu Hanifah.- Aku tidak pemah mclihat scorangpun orang
yang mengambil perkataan sahabat itu untuk dijadikan hujah. Boleh
mengambil dcngan ra-i barangsiapa yang suka. Tapi tidak diperbolchkan
bcibeda pendapat tcntang semua ra-i mcrcka itu. Tidak boleh memper-
gunakan kias pada peristiwa-peristiwa. sclama dalam hal ini ada fatwa
sahabat Malah bolch mengambil perkataan sahabat manapun juga.
Barangkali pcrbcdaan pendapat mcngcnai suatu hukum. Dihadapkan

11 2



kcpada dua pcrkaiaan mcnurut ijmak mcrcka. Bukan kciiga. Pcibcdaan
n̂dapat mcrcka iiu icntang tiga pcrkaiaan mcnurut ijmak. mereka itu

bukan yang kccmpat. Pcrkaiaan yang kcluar dari mulut mereka itu
adalah bcrsumbcrfcan dari ijmak mcrcka.

Mcnurut imam Syafi’i, dia tidak pcmah mclihai scorangjua-
pun orang yang mcngambil pcrkaiaan sahabat itu untuk dijadikan hujah.

bolch berbcda pcndapat tcniang ra-i scmua sahabat itu. Ijtihad
dalam mcngambil kcsimpulan hukum icriiadap ra-i lainnya itu Karena
ada ra-i, yang bcrkenaan dcngan ijiihad pcrorangan. bagi sclain mcrcka
yang dianggap ma’shum. Scbagaimana dikctahui bahwa sescorang
sahabat bolch mcnyalahi pcndapat yang seorang lagi. Dcmikian juga
bagi Tabi ’in yang hidup scsudahnya itu. Ada mujiahid yang mcnyalahi
n̂dapat para Sahabat dan Tabi’in tcrscbut. Kata imam Syafi’i, tidak

dipcrbolchkan hukum atau fatwa itu mclainkan dari pihak khabar yang
biasa. Itulah kitab dan sunah. Atau apa yang dikatakan olch ahli ilmu.
D âm hal mr tidak bolch terdapat pcrbcdaan pcndapat. Atau
ternadap scbagiannya.

Idas
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B a b I I
Hukum Syari’at

Pembahasan hukum-hukum dalam ushul fikih im ada empat. ya-
i m :

1. Hakim, yaitu orang yang merupakan sumber dan hukum
bersumber dan hakim, menunjuk atas2. Hukum yaitu apa yang

maksudnya pada perbuatan mukallaf
3. Mahkum fih, yaitu perbuatan mukaUaf yang menyangkut hukum
4. Mahkum alain, yaitu perbuatan mukaUaf yang peibuatannya itu

menyangkut (melanggar) hukum.

1 , H A K I M

Hak im i tu ,

-Siapa dia.
_Dcngan apa dia menjatuhi hukumnya.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama bahwa yang
menjadi sumber hukum syar'i. bagi seluruh perbuatan miî afAlii SWT. Sama saja. baik yang berupa pemyataan bap
peibuatan mukllaf langsung dari nash yang diwahyuto
Rasul-Nya. maupun yang merupakan petunjuk. kepada mujtahid bagi
hukum dari hal peibuatan mukUaf dengan perantaraan dahl. atau penn-
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tah yang disyanatkan untuk mcngumpulkan hukum-hukumnya Dalam
hal ini Ulama sepakatmengatakan tentang definisi hukum syar’i, bahwa
firnian AUah yang bereangkm pcrbuatan mukallaf itu ditujukan. atau
dipilih, atau ditempatkan. Dari mcreka itu perkataan termasyhur, bcr-
bunyi; Tidak ada hukum sclain Allah SWT.

Bcnarlah firman Tuhan yang bcrbunyi: Dialah yang mcnerangkan
yang scbenamya, dan Dia pemberi putusan yang paling baik. Ada
r̂bcdaan n̂dapat di kalangan Ulama yang mengatakan bahwa hukum

Allah Itu ada dalam perbuaian mukaUaf. Apakah mungkin bagi akal
mengetahui dengan sendirinya tanpa perantaraan Rasul-rasul dan Kitab-
kitab suci. Sebab ada orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Rasul
n̂ un dia sanggup mengetahui hukum AUah tentang pcrbuatan mukal¬
laf itu sendin tanpa Rasul dan kitab. Tidak ada pcrbedaan pcndapat yang
mengat̂ an bahwa hakim itu Allah. Yangmenjadi hakim itu ialah AUah.
Yang dipcitedakan hanya tentang mengetahui hukum AUah
Tentang pcrbedaan ini maka Ulama itu dapat dibagi Uga yaiiu !

S W T

Mazhab Al Asy Ariah. pengikut Abu Hasan A1 Asy An
tâ  bahwa, tidak mungkin akal mengetahui hukum AUah
Î rbuatan mukaUaf. kecuali dengan perantaraan Rasul dan kitabakal Itu berbeda-beda kemampuannya dalam menilai
bagian dari akal itu

m e n g a -
d a l a m

K a r e n a
pcrbuatan. Se-

, . nicnganggap baik beberapa pcrbuatan itu, dan
scbagiannya menganggap buruk. Malah beitcda mengenai satu perbua¬
ian Kcbanyakan akal itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Bcrdasailcan ini
maka tidak mungkin dikatakan. apa yang diperhaiikan oleh akal itu baik
maka adalah baik di sisi Allah. Dan inilah yang diminta oleh AUah
memperbuatnya. AUah akan memberi pahala orang-orang yang mcm-
r̂buatnya. Dan apa yang menurut akal itu adalah buruk, makaini adalah

buruk di sisi AUah SWT. Imlah yang diharapkan AUah untukmcninggal-
kannya. Dan diberi sanksi hukuman barangsiapa yang membuatnya.

Asas mazhab ini ialah :Yang dianggap baik dari pcrbuatan
mukaUaf Itu yaitu apa yang ditunjukkan oleh syari’, bahwa dia adalah
baik dengan memperbolehkaimya. Atau disuruh memperbuatnya Yang
dian̂ ap buruk, yaitu apa yang ditunjukkan oleh syari ’bahwa dia adalah
buruk, diminta supaya meninggalkannya. Dan bukan yang dikatakan
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mcnurui akal itu baik. Dan bukan yang dikatakan burukbaik, apa yang
apa yang meourut akal im. Yang menjadi ukuran baik dan buruk menunit
mazhab ini adalah syariat. bukan akal. Pcndapat ini discpakaii. Menuiul
scbagian Ulama bcipcndapat.- Yang menjadi ukuran baik dan buruk itu
adalah undang-undang. Apa yang diwajiWcan aiau dipcrbolehkan me-

undang-undang, maka iiulah yang baik. Dan apa yang dilarangnya
maka ilalah yang dikaiakan buruk.
n u r u i

Menurut mazhab ini. lidak ada ©rang yang diberati dalam hukum
Allah memperbuat scsuaiu. Atau mcninggalkan scsuaiu, kecuaU apabUa
tclah sampai scnian Rasul kepadanya. Dan apa-apa yang disyanatkan
Allah SWT. Tidak diberi pahala scscorang mcmpcrbuai sesuatu. dan
Udak dikenakan sanksi hukuman alas mcninggalkan aiau memperbuat
sesuatu, kecuali bila dia mengciahui dan RasuluUah, apa-apa yang
diwajibkan kepadanya dan apa-apa yang diwajibkan mcninggalkannya.
Orang yanghidup bctul-bctul tcrasing. sebab itu lidak sampai kepadanya
scruan RasuluUah dan juga lidak sampai s.yari’atnya, maka orang ini
tidak diberati hukum dari Allah SWT. Dan lidak berhak mendapat pahala
dan tidak pula di iqab (dijaluhi sanksi hukuman) icrtiadapnya. Ada orang
hidup di zaman fiirah. Mercka hidup sesudah wafainya Rasul dan
scbclum diutusnyaRasul. Mercka ini Udak dibcrali sesuatu Juga dari segi
hukum dan lidak berhak mendapat pahala dan siksaan. Mazhab ini
dikualkan dengan finnan Tuhan yang berbunyi:

!3

Dan Kami tidak akan meng-azab sebelum Kami mengutus
seorang Rasul (QS 17 :15)

MazhabMu'tazilah. yaitu pengikut Washil bin Uiha'. Mazhab im
beranggapan bahwa ada kemungkinan orang mengciahui hukum Allah
dalam perbuatan mukallaf iiu dengan sendirinya. lanpa peranlaraan
Rasul dan Kitab-Nya. Karena tiap-iiap perbuaian yang dikerjakan olch
mukallaf itu paclanya itu icrdapat sifai-sifat dan mempunyai kemampuan
bcrfikir yang dapat memperbedakan mudharat dan manfaai. Akal itu
mampu membina aias sifat-sifat perbuatan. Dan apa yang icrsusun di

11 6



aiasnya itu ada yang bermanfaat dan ada pula yang mudharat. Maka
hukumlah yang mcncntukan yang baikdan yang buruk.

Hukum AUah lerhadap pcrbuatan itu dapat diperhitungkan
nurut akal mana yang bermanfaat dan mana pula yang mudharat, Allah
meminta para mukallaf memperbuat apa-apa yang bermanfaat kepada
mereka menurut perhitungan akal mereka itu. Dan sebaliknya,
meninggalkan mana yang mcnimbulkan kemudharatan terhadapnya.
Apa-apa yang menurut pertimbangan akal itu adalah baik, maka hal ini
diperintahkan olch Allah dan diberi pahala memperbuainya. Dan
baliknya, apa-apa yang menurut pertimbangan akal itu buruk, maka
Allah memerintahkan supaya ditinggalkan dan dijatuhi sanksi hukuman
bagi orang yang memperbuatnya.

Asas dan mazhab ini ialah, yang baik dikeijakan menurut pertim¬
bangan akal, maka adalah baik. Di dalamnya ada yang bermanfaat. Yang
buruk dikeijakan menurut penimbangan akal itu, adalah buruk. Di
dalamnya terdapat hal-hal yang menimbulkan kemudharatan. Pendirian
mazhab ini disepakati oleh kebanyakan Ulama dari segi ukuran yang
baik dan yang buruk. Yaiiu apa yang difikirkan dalam perbuatan itu
mana yang lebih besar manfaat dan mudharatnya bilamana perbuatan itu
dikeijakan.

m e -

s e -

Menurut mazhab ini, orang-orang yang tidaksampai seruanNabi
kepadanya dan tidak pula disyariatkan, namun mereka ini tetap diberati
olch Allah memperbuat menurut apa yang diiunjukkan oleh akalnya.
bahwa perbuatan itu adalah baik dan diberi pahala oleh Allah SWT. Dan
meninggalkan menurut apa yang ditunjukkan olch akalnya bahwa itu
adalah buruk, dan dlsiksa oleh Allah bilamana memperbuatnya. Orang-
orang dari mazhab ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa
akal itu tidak mampu mengingkari setiap perbuatan, yang di dalamnya
ada hal-hal yang khusus dan mempunyai pengaruh tentang baik dan
buruk. Di antara yang dibenaikan oleh akal yaitu :Bersytikur atas
nikmat, benar, setia, dan amanah itu. Kesemuanya itu adalah baik. Dan
sebaliknya adalah buruk.

Tidak sanggup akal mengingkari bahwa Allah mensyariatkan hu-
kumnya dalam segi perbuatan mukallaf itu tidak lain selain dari mem-
bina teihadap apa di dalamnya terdapat hal-hal yang bermanfaat atau
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yang mudharat. Mereka itu mengatakan,- Ada orang-orang yang
kepadanya itu sampai syari’at AUah, orang-orang yang sudah mampu
meraikul apa-apa yang berlaku dari syari’at ini. Ada pula orang yang
belum sampai kepadanya syari’at AUah. Namun mereka harus ber-
langgung jawabkepada AUah memperlakukan syari’at ini. Orang harus
bertanggung jawab kepada AUah tentang apa yang ditunjukan oleh akal
mereka. Mereka akanmemperbuat apa-apa yang dianggap baik menurui
akal. dan akal meninggalkan apa-apa yang dianggap buruk.

Mazhab Maturidiah. Yaitu pcngikut Abu MansurMaturidi. Inilah
mazhab pertengahan dan sederhana. Yaitu menguaikan ra-i, (kemam-
puan beriikir) Katanya. peibuatan mukaUaf itu, di dalamnya terdapat
hal-hal yang khusus. mampu untuk menentukan yang baik dan yang
buruk. Akal itu dibina atas keistimewaan ini. Hukum itu ikut menen¬
tukan bahwa ini perbuatan baik dan ini perbuatan buruk. Apa yang
menurut pertirabangan akal itu buruk, maka dia adalah buruk. Tapi tidak
iayim hukum AUah itu dalam peibuatanmukaUaf sesuai denganapa yang
difikiikan oleh akal tentang baik dan buruk. Karena akal itu bUa diperas
kadang-kadang tersalah.

Ada beberapa perbuatan, manakala dalam hal ini diserupakan
dengan akal, maka ridak beibeda antara hukum AUah dengan apa yang
difikiikan oleh akal. Berdasarkan inilah, maka tidak ada jalanlain untuk
mengetahui hukum AUah, kecuaU dengan perantaraan Rasul-Nya. Ada
orang yang menyetujui pendapat Mu’tazilah, menganggap baik dan
buruk perbuatan itu tentang apa yang difikirkan oleh akal itu dibina atas
yang bermanfaat dan yang memberi mudharat. Mereka memperbe-
dakannya mengatakan bahwa hukum AUah itu tidak dapat tidak adalah
sesuai dengan hukum akal. Dan apa yang menurut akal im baik. maka
inUah yang diminta oleh AUah untuk memperbuamya. Dan sebaliknya.

menurut akal itu buruk, inilah yang diminta oleh AUah untukapa yang
meninggalkannya.

Orang-orang yang cocok dengan aliran A1 Asy Ari yang meng-
bahwa tidak akan mengetahui hukum AUah, kecuaU dengan

Rasul-rasul dan Kitab-kitab-Nya. Peibedaan itu teijadi
anggap
perantaraan
karena mereka beranggapan bahwa baik dan buruk itu bagi perbuatan
syari’at, bukan akal. Orang beranggapan bahwa perbuatan itu tidak
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dikatakan baik, kccuali diminta olch AUah mempcrbuatnya. Dan se-
baliknya, tidak dikalakan buruk, kecuali Allah menyuruh memnggal-
kannya. Yang dikalakan baik, ialah yang bcrmanfaat. Yang dikatakan
buruk ialah apa-apa yang mendatangkan kemudharatan. Di sinilah letak
pcrbcdaannya.

Peihedaan ini dinisbahkan kepada orang yang belum sampai
syari’at Rasul. Adapun orang-orang yang sudah sampai syari’at Rasul,
maka ukuran yang dipakai untuk menentukan yang baik dan yang bû
ilu ialah dengan menisbahkan kepada apa yang terdapat dalam syari at.
Bukan apa yang terdapat dalam fikiran. Apa yang diperintahkan oleh
syariat, maka itulah yang baik, iiulah yang disumh mempeibuainya dan
dibcri pahala. Apa-apa yang dilarang oleh syari’at, malu inilah yang
buruk, inilah yang disuruh meninggalkannya dan dijatuhi sanksi
hukuman memperbuatnya.

2 . H U K U M

-Defin i s i nya
- M a c a m - m a c a m n y a
-Pembagian tiap-tiap macam.

Dtfmisi, Hukum syari’ dalam istilah ushul, yaitu pembicaraan
syar’i bersangkut dengan perbuaian mukallaf. Diminta, dipilih dan
ditetapkanTuhan bcrfinnan dalam A1 Quran,- Tepatilah ĵ ji itu. Iml̂
pembicaraan syar’i yang bersangkut dengan'memenuhi janji. Disuruh
untuk mempeibuainya. Lagi firman Tuhan yang berbunyi. Janganlah
suatu kaum memperolok-olokan kaum yang lain. Mah pembicaraan
syar’i, yang bersangkut dengan berolok-olok. Diminta supaya diimg-
galkan. Lagi finnan Tuhan yang berbunyi,- Jika karau khawatir bahwa
keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan untuk
menebus dirinya. Inilah pembicaraan syar’i, yang bersangkut dengan si
suami mengambil ganti dari istrinya karena menthalakinya. Dalam hm
ini boleh memilih yang sebanding. Ada pula sabda Rasul yang berbun̂ .Tidak boleh mewarî an kepada orang yang merabunuh. Inilah pembi-
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caraan syar’i. yang bersangkut dengan pembunuhan. Larangan mewa-
risi itu diletakkan padanya.

Nash yang bersangkut dengan syar’i, menunjukan kepada per-
mintaan, atau memilih, atau menempaikan. inilah hukum syar’i dalam
istilah ushul. Ini cocok dengan istilah hukum sekarang. Yang dimaksud
dengan hukum itu sendiri nash yang bersumbcr dari hakim. Untuk ini
orang mengatakan,- Perkataan (bunyi) hukum itu bcgini. Dan katanya,
Penjelasan hukum itu berbicara dengan hukum.

Adapun hukum sya’i itu menurut istilah Fuqaha, yaitu berita yang
melakukan pembicaraan syar’i dalam perbuatan. Scperti,- Wajib, haram,
dan mubah. Firman Tuhan yang berbunyi,- Tepatilah janji itu. Mela¬
kukan wajib menepati janji. Maka nash itu sendiri yang merupakan
hukum dalam istilah ushul. Wajib menepati itu adalah hukum dalam
istilah Fuqaha. Ada firman Tuhan yang berbunyi,- Dan janganlah kamu
mendekati zina. Merupakan hukum dalam istilah ushul. Diharamkan
menghampiri perzinaan itu adalah hukum dalam istilah Fuqaha.

Janganlah dikhayalkan definisi hukum syar’i itu dalam istilah
ushul. Karena pembicaraan syar’i itu bersangkut dengan perbuatan
mukallaf. Hukum syar’i itu khusus dengan nash. Jadi bukan mengan-
dung dalil-dalil syar’i yang lain, dari ijmak atau kias. Atau lainnya.
Karena seluruh dalil syar’i yang bukan nash itu ditahqiqkankepada nash.
Pada hakikatnya dia adalah pembicaraan syar’i, tapi bukan secara
langsung. Tiap-tiap dalil syar’i, yang bersangkut dengan perbuatan
mukallaf, dituntut atau disuruh pilih atau ditempaikan. Itulah dia hukum
syar’i, dalam istilah ushul.

Macam-macamnya

Dari hukum syar’i definisi hukum syar’i dalam istilah ushul itu diambil
bukan saja dari satu macam. Karena ada yang bersangkut dengan
perbuatan mukallaf atas bentuk permintaan. Atau atas bentuk disuruh
memilih, atau atas bentuk menempatkaa Menurut istilah ahli ushul,
untuk membeti nama hukum yang bersangkut dengan perbuatan mukal¬
laf atas bentuk permintaan, atau memilih dengan hukum taklifiy (yang
dibebankan). Dan atas nama hukum yang bersangkut dengan perbuatan
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mukallaf atas bcntuk menempatkan dengan hukum yang berlaku. Untuk
iiu mcreka menctapkan bahwa hukum syar’i itu tcrbagi dua,- Hukum
taklifiy dan hukum wadh’i. Hukum taklifiy yailu apa yang bcrkchendak
mima perbuatan mukallafai aiau mcmbcrhcntikan dari membuat, atau
mcmilih, antara mempcrbuat dan mcmperhentikan.

Misalnya apa yang dipcrlakukan tuniutan lerhadap perbuatan
mukalaf Firman Tuhan yang bcrbunyi,- Ambillah scdekah dari harta
bcnda mercka. Lagi kata Tuhan,- Allah yang mewajibkan kepada
manusia itu haji di Baitullah. Lagi firman Tuhan yang berbunyi,- Hai
orang-orang bcriman, tepatilah janji. Selain dari itu, ada pula nash-nash
yang menuniut dari mukallaf itu perbuatan-perbuatan. Misalnya apa
yang dipcrlakukan, mukalaf itu mcmilih antara mempcrbuat dan meng-
hcntikan. Bcrfirman Tuhan dalam A1 Quran,- Suatu kaum janganl̂
mcmpcrolokk-olokan kaum lainnya, Lagi firman Tuhan yang berbunyi,-
Janganlah kamu menghampiri pcrzinaan. Lagi firman Tuhan yang

berbunyi,- Diharamkan kepadamu mayat, darah, dan daging babi. Selain
itu ada pula nash yang menuntut dari mukallaf supaya menghentikan
perbuatan-perbuatan.

Misalnya perintah untuk mcmilih antara mcmperbuai dan meng-
hentikannya. Bcrfirman Tuhan dalam A1 Quran,- Apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji maka bolchlah kamu berburu. Lagi firman
Tuhan yang berbunyi,- Apabila telah selesai mengcijakan sembahyang,
maka bertebaranlah dipermukaan bumi. Lagi firman Tuhan, Dan apa¬
bila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu
mengkasar sembahyang. Selain dari itu, ada pula nash-nash yang
menyuruh mcmilih di antara mengerjakan dan menghentikan menger-
jakan teihadap sesuatu.

Yang scmacara ini dinamakan hukum taklifiy. Karena mengan-
dung paksaan teihadap mukallaf mempcrbuat atau menghentikan per¬
buatan itu. Atau menyuruh mcmilih di antara mempcrbuat dan meng¬
hentikan. Bcntuk ini jclas tentang apa yang diminta dari mukallaf itu
yaitu mempcrbuat atau menghentikan. Adapun apa yang disuruh pilih
antara mempcrbuat dan menghentikan beniuknya itu dinamakan taklifiy
ghairu dzahir (paksaan yang tidak tampak). Karena dalam hal ini tidak
ada paksaan. Untuk itu orang-orang mengatakan, mcrangkaikan hukum
taklifiy kepadanya itu termasuk BabTaghlib.
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Tuhan dalam A1 Quran.-m a n

Hal orann-oram beriman. apablla kamu hendak mengerjakan
sembâ yLg. mlka basuUab mukaaiu dan mganmu sampa. siku <Al
Maidah :6) (QS 5:6).

mengerjakan sembahyang, maka berlakulah
hal mewajibkan berwudhuk. FirmanBila ingin hendak

sebab yang ditempatkan dalam
Tuhan yang berbunyi

mencuri.potonglahLaki-Uikiyang mencuri dan per empuan yang
tangan keduanya (QS 5:38).

sesuatu. Berirman Tuhan dalam A1 Quran.-

-V ^ ^

im adalah kewajiban manusia terhadap Allah,
ke BaitullahMengerjakan haji itu..

yaitu bagi orang yang sanggup
(QS3:97).

mengadakan perjalanan



Kesanggupan beijalan ke BaituUah itu merupakan syarat untuk
mcwajibkan haji. Kata Nabi SAW.- Tidak boleh nikah, kccuali dengan
duaorangsaksi. Kehadiranduaorangsaksi ini merupakan syarat sahnya
peik^awinan itu. Kata Nabi SAW,- Tidak boleh kurang mahar itu dari
scpuluh dirham. Diperlakukan syarat ukuran mahar itu sah menurut
syari ’tidak boleh kurang dari scpuluh dirham. Selain dari itu ada nash-
nash yang menunjukkan yang disyaratkan untuk mewajibkan memper-
buat, atau untuk mensahkan akad, atau syarat apa saja. Misalnya mem-
perlakukan sesuatu yang dilarang. Kata Nabi SAW,- Bagi orang yang
membunuh itu tidak mendapat warisan. Pembunuhan yang berlalm ihi
menjadi adanya larangan teihadap mendapatkan warisan.

Dinamakan hukum wadh’i, karena adanya kesengajaan untuk
mcnempatkan scbab bagi musabab. Atau syarat bagi yang disyaratkan.
Atau larangan-larangan hukum. Berdasarkan apa-apa yang dikemuka-
kan di atas itu tcntang ;

Pertama, hukum taklifiy itu dimaksudkan ialah minta diperbuat
olch mukallaf atau menghentikan dari perbuatan itu. Atau menyunih
pilih antara memperbuat sesuatu dan menghentikannya. Hukum wadh'i
itu bukan bermaksud memaksa atau menyumh pilih. Yang dimak-
sudkarmya ialah menyatakan,- Ini adalah sebab untuk adanya musabab.
Atau ini adalah syarat bagi yang disyaratkan. Larangan ini adalah dari
hukum in i .

Kedua, apa yang diminta mempcrbuatnya, atau menghentikan¬
nya, atau menyuruh pilih antara memperbuat atau menghentikannya itu
dengan memperlakukan hukum taklifiy, maka tidak dapat tidak haruslah
ada ketentuan bagi mukallaf. Menurut kesanggupannya, dia akan
mengeijakan atau akan menghentikannya. Tidak ada paksaan kecuali
dengan ketentuan. Tidak disuruh memilih, kecuali di antara yang diten-
lukan dan yang ditentukan. Adapun yang mcnempatkan sebab, atau
syarat, atau larangan, kadang-kadang merupakan perintah dalam keten-
m a n m u k a l l a f

hadis padanya.

Tentang apa yangdijadikan sebab yaitu bukan menurut ukuran si
mukallaf. Karib kerabat itu merupakan sebab bagi waris. Perwalian
dan warisan itu merupakan sebab bagi hak milik. Kepentingan yang
mendesak itu menjadi sebab diperbolehkan hal-hal yang dilarang.

di mana apabila secara langsung terdapat susunan
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Tcntang apa-yang mcrupakan syarat yaiiu yang tidak mcnurul
kesanggupan si mukallaf. Kchadiran dua orang saksi dalam pcrkawinan
adalah untuk mensahkan akad nikah. Kadar yang dinamakan mahar itu
sampai sepuluh dirham uniuk mensahkannya, dinamakan mahar.
Menjelaskan harga pcmbayaran dalam jual bcli itu uniuk mensahkan
peijanjian tersebut.

Tcntang apa yang dijadikan syarat yaitu yang tidak menurut
ukuran kesanggupan si-mukallaf. Cukup uraur baligh itu untuk meng-
adakan perwalian. Cakap benindak itu untuk mengadakan persetujuan
mengcnai harta benda. Demikian juga mengenai larangan, yaitu menurut
kesanggupan si-mukallaf. Sepciti membunuh si pewaris. Dan di an-
taranya apa-apa yang tidak ada ketentuan yang dijadikan ukuran seperti
keadaan orang yang berwasiat kepadanya mengenai warisan.

Hukum berupa undang-undang negara itu adalah seperti hukum
syar’i. Di antaranya. apakah dia hukum taklifiy yang memperlakukan
paksaan terhadap si mukallaf untuk memperbuat atau meninggalkan
perbuatan, atau untuk memilih di antara memperbuat atau meninggalkan
pembuatan. Atau untuk memilih antara memperbuat atau menghentikan
perbuatan itu. Dan juga di antara apakah dia hukum wadh’i, yang
menjadikan sesuatu itu menjadi sebab bagi sesuatu, atau syarat atau
larangan.

Bila diperhatikan pasal-pasal undang-undang Hukum Perdata,
Hukum Dagang dan Hukum Pidana, banyak raacam-macam contoh

dikemukakan. Di sini dikemukakan beberapa contoh Hukumy a n g
Peidata, dalam Bab II, tentang sewa-menyewa.

Pasal 586 berbunyi.-Diwajibkan kepada orang yang menyewa
im membayar penuh menurut peijanjian yang telah disepakati. Di sini
hukum taklifiy melakukan perbuatan.

Pasal 571 berbunyi.- Orang yangmenyewakan itu dilarang segala
apa yang mungkin mengubah kegunaan orang yang menyewa dengan
benda yang disewanya itu. Di sini hukum taklifiy menghentikan per¬
b u a t a n .

Fasal 593. berbunyi,- Bagi orang yang menyewa itu berhak
memberi haknya dari uang sewa atau uang sewadari apa yang disewanya
itu. Demikianlah dari segala apa yang disewanya itu, atau sebagiannya
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apa-apa yang tidak tcrmasuk dalam pcrsciujuan. Di sini hukum taklify
ialah mcnyuruh pilih.

Kcbanyakan nash-nash undang-undang wadh’i, dipcrlakukan
untuk mclctakkan scbab bagi musabab. Aiau syarat bagi yang
disyaratkan. Atau larangan-larangan.

Pembagian HUKUM TAKLIFIY

- W a j i b
- S u n a t
- H a r a m
- M a k h u h
- M u b a h

Dcmikianlah, karena di sini ada kchcndak minia mcmpcibuat.
Apabila dipcrlakukan bcrupa kcpasLian, maka dinamakan wajib. Jika
menjalankannya ilu bcrbcntuk pasti, atau paksaan, maka dia adalah
wajib. Pcrisiiwanya iiu wajib. Dan diminia mcmpcrbualnya. Jika pcr-
lakuannya tidak bcrbcntuk kcpasiian. dan paksaan. maka ini dinamakan
sunat. Pcrisiiwanya itu sunat. Apabila tujuannya itu untuk mcmperhen-
tikan bcrbuat, yang mcrupakan kcpastian, maka ini dinamakan haram.
Pcrisiiwanya itu haram. Jika jalannya itu tidak bcrbcntuk kcpastian dan
paksaan, maka ini adalah makhruh. Pcrisiiwanya ilu makhruh. Apabila
jalannya ilu mcnyuruh pilih bagi mukallaf, antara mcmpcrbuat dan
mcninggalkan, maka ini dinamakan mubah. Pcrisiiwanya itu mubah.
Pcrbuatan yang disuruhnya ilu juga mubah.

Yang diminia mcmpcrbualnya itu tcrbagi dua,- Wajib dan sunat.
Yangdiminiamcmpcrhcntikan bcrbuat iiu.jugatcrbagidua.yaitu haram
dan makhruh. Mcmilih antara mcmpcrbuat dan mclarang itu, tcrbagi
lima, yailu akan diuraikan satu pcrsatu.

3 . Wa j ib

Definisi, Wajib mcnurut sya’i, yaitu apa yang diminta syari’
mcmbuatnya dari mukallaf. Pcrmintaan itu sccara pasti. Permintaan itu
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beiliubungan dengan apa yang menunjukkankepastian memperbuatnya.
Sebagaimana, adakalanya sighat pennintaan itu sendiri menunjukkan
atas kepastian. Atau menunjukkan atas kepastian memperbuatnŷ
Dijamhkan sanksi hukuman meninggalkannya. Atau ada tanda qarinah
syari’ yang lain.

Puasa itu wajib. karcna sighat yang meminta itu menunjukkan
kepastiannya. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran,- Diwajibkan kepa-
damu berpuasa. Membayar raahar perkawinan itu adalah wajib. Berfir¬
man Tuhan dalam A1 Quran. Maka isteri-isteri yang telah kamu mkmati
(campuri) di antara mereka berikanlah kepada mereka mahamya {de¬
ngan scmpuma) sebagai suatu kewajiban. Dan dirikanlah sembahyang,
bayarkanlah zakat, keijakanlah haji di BaituUah. Berbuat baik kepada
ayah dan bunda. Selain dari itu ada lagi perintah-perintah yang benipa
sighat amar (perintah) secara muUak. Menunjukkan kepastian memper-
buamya. Yaitu apa yang tcrdapat dalam nash, dijaiuhi sanksi hukuman
bila meninggalkannya. Apabila orang yang mensyari’at kan itu meminta
diperbuat, maka qarinah menuniukkan permintaan itu beibentuk kep̂ -
tian, maka perbuatan itu adalah wajib. Sama saja apakah qarinahnya itu
berbcntuk sighat permintaan itu sendiri, atau perintah luar.

Pembagiannya

Wajib itu dibagi atas empat bagian, dengan i’tibar yang berbeda-
beda.

Pertama. wajib itu ditinjau dari pihak waktu melakukannya. Dan
mudak mcnentukan waktu pekcrjaan itu. Wajib yangada pula secara

ditentukan itu. yaitu apa yang diminta oleh syari* memperbuat secara
pasti pada waktu yang jelas, seperti sembahyang yang Uma. Batas untuk
mengeijakan sembahyang itu jelas waktunya. Sebab tidak diwajibkan
sebclumriya. Dan si raukallaf itu akan berdosa jika mentak-khirkan
waktunya itu tanpa uzur. Seperti berpuasa bulan Ramadhan. Tidak
diwajibkan sebelum itu dan tidak pula sesudahnya. Demikianlah segala
yang wajib. Dijelaskan oleh syari’ waktu untuk mengeijakannya.

Wajib mudak teniang menentukan waktunya. Yaitu apabila
diminta oleh syari* itu memperbuamya dengan pasti. ddak jelas
waktunya untuk melakukannya itu. seperti kifarat yang diwajibkan bagi
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orang yang bersumpah, dan yang melanggar sumpah. Uniuk mcmper-
buat ini tidakdijclaskan waktunya. Ada orang yang melanggar sumpah
itu menghendaki sccara langsung untuk mcnghapuskan sumpah yang
dilanggamya itu. Scpcrti haji, wajib bagi yang sanggup. Kewajiban
mengcijakan haji ilu tidak dijclaskan tahunnya.

Wajib mu-aqad, apabila si mukallaf mengeijakan tepat pada
waktunya. Dan cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya dinamakan
perbuatan itu tunai. Dan apabila diperbuat tidak tepat mcnurut waktunya
itu, kemudian diulangnya pada waktu Iain untuk menycmpumakannya,
maka ini dinamakan perbuatan mengulang. Apabila diperbuat sesudah
waktunya. maka itu dinamakan perbuatan Qadha.

Barangsiapa yang raengerjakan sembahyang Zuhur tepat pada
waktunya, mengcr-jakannya itu untuk yang wajib. Orang sembahyang
pada waktunya itu, dengan bertayamum, karena tidak ada air, sudah
itu terdapat air pada waktu itu juga, lalu dia berwudhuk dan sembah -
yang Zuhur yang kedua kalinya. Maka sembahyangnya itu adalah
langan. Barangsiapa yang sembahyang sesudah waktunya, maka sem¬
bahyangnya itu adalah qadha.

Apabila waktu yang ditentukan oleh syari ’itu lapang, baik untuk
dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, maka hak ini dinamakan

zarfan. Apabila waktu itu hanya lapang untuk dia sendiri,
tapi tidak lapang untuk orang lain, maka ini dinamakan mudha-iq wa
musyar. Yang penama itu seperti waktu sembahyang zuhur
umpamanya. Waktunya itu lapang untuk mengerjakan sembahyang
Zuhur, termasuk mengeijakan sembahyang sunat lainnya. Bagi si
mukallaf itu mengerjakan sembahyang Zuhur dan hal-hal yang sunat
lainnya. Yang kedua, seperti bulan Ramadhan, Ini sempit, bukan lapang.

Apabila waktunya itu tidak lapang terhadap lainnya dari satu
pihak, dan lapang pada pihak satu lagi, maka ini dinamakan waktu Za-
syabahain seperti haji. Waktunya tidak lapang untuk haji pada tahun
depan. Si mukallaf tidak akan melakukan haji pada tahun itu, kecuali
hanya satu kali haji. Melapangkan lainnya dari pihak yang satu lagi.
Manasik haji itu tidak dikeijakan pada setiap bulan.

Pembagian wajib muaqad ini dicabangkan kepada wajib yang
lapang waktunya. Dan wajib waktunya Zu-syabahain. Wajib yang

u -

mausi ’an wa
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lapang wakiunyailu, wajibbagimukallafnicnyaLakandcnganniatketika
mcngeijakan pada wakiunya ilu. Karcna apabila lidak diniatkan dengan
jelas, maka tidak jclas membayar wakiunya ilu. Apabila wakiunya itu
masih lapang dan lainnya. Apabila sembahyang pada waktu zuhur ilu
empai rakaat, dinialkan untuk mcngeijakan wajib zuhur. Sembahyang
itu dikcrjakan bagi yang wajib. Apabila tidak diniatkan mcngeijakan
wajib zuhur. maka tidak ada sembahyang yang dikcrjakan untuk itu.
Maka sembahyangnya ilu adalah lathawu’.

Apabila adapun wajib yang sempit wakiunya itu, maka tidak
diwajibkankepadamukallafitumcnyatakandcnganniat,ketikamengcr-
jakan pada wakiunya. Karena waktu itu beijangka baginya. Tidak cukup
untuk mengerjakan sembahyang sunat lainnya. Niai yang asli itu tidak
boleh dipalingkan kepada yang tidak wajib. Apabila diniatkan pada
bulan Ramadhan ilu berpuasa secara mutlak, lidak dijclaskan dengan
niat puasa yang difardhukan. maka lidak boleh disimpangkan niat ilu
kepada yang sunat. Kalau dinialkan tathawu’, puasanya itu bukan
tathawu’ tap! fardhu. Karcna bulan ilu lidak lapang buat puasa lainnya.

Adapun wajib mcnentukan waktunya ilu dengan waktu dua yang
serupa. Di sini si mukaUaf itu mcngaiikan niainya ilu mcmalingkan
kepada yang wajib. Karcna menurut kenyaiaan dari hal si mukallaf, dia
memulai dengan apa yang diwajibkan sebelum tathawu’. Yang dalam
hal ini scpcrii hal yang sempit. Apabila diniatkan lalhawu’ adalah
tathawu’, karcna dia menjclaskanniatnya. Wakiunyailu lapang. Dengan
apa yang bcrlainan kcadaannyaiiupadazahimya, maka dalam hal ini dia
adalah seperti bcrkclapangan.

Teniang apa yang menjadi furu’ atas pembagian wajib kepada
yang diientukan waktunya, dan muUak dari yang diteniukan itu. Wajib
itu jelas wakiunya. Si mukallaf itu akan berdosa bilamana mentak-
khirkan waktunya tanpa uzur. Karcna wajib itu yang diientukan. Di sini
ada dua wajib yaitu, Memperbuat yang wajib dan perbuatannya itu pada
waktunya. Barangsiapa mempeibuat yang wajib sesudah waktunya,
maka sesungguhnya dia telah memperbuat satu dari dua yang wajib,
yaitu perbuatan yang diminta. Mcninggalkan yang wajib lainnya, yaitu
memperbuat pada waktunya. Maka berdosa mcninggalkan yang wajib
lainnya. yaitu memperbuat pada wakiunya. Berdosa mcninggalkan yang
wajib tanpa uzur.
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Adapun wajib mullah dari hal mcncntukan wakiu.
mempunyai waktu yang jclas untuk mcngcijakannya. Dan bagi si
mukalJaf mcmpcrbuatnya itu bolch waktu apa saja yang dikchcndaki-
nya. Dan dia tidak bcrdosa pada waktu apa saja.

Kcdua, wajib itu dibagi dari pihak orang yang mcminia untuk
membayailcan yang wajib a’inni dan kifa-i. Wajib a’ini yaitu apa yang
diminta olch Syari yang mengeijakan itu pribadi mukallaf. Tidak dibcri
pahala bila dikerjakan olch mukallaf yang Iain. Scpcni sembahyang,
zakat, haji, mcncmpati janji dan mcnjauhkan diri dari minuman khamar
dan beijudi.

Di s ini t idak

Wajib kifa-i, yaitu apa yang diminta olch syari’ yang mempcr-
buatnya itu sejumlah mukallaf. Bukan tiap-iiap pribadi dari mcrcka itu.
Sebab apablla tclah dikerjakan olch beberapa orang, maka yang
diwajibkan itu sudah terbayar. Dan gugurlah dosa dari orang-orang yang
selebihnya. Dan sebaliknya. Apabila tidak dikerjakan olch sal ah seorang
dari mcrcka itu maka semua mukallaf itu bcrdosa, karena mclalaikan
yang wajib. Scpcrii perintah berbuat makruf dan mcncegah yang
mungkar. Menycmbahyangkan mayat. membikin rumah-rumah sakiL
Menyclamatkan orang karam. Memadamkan kebakaran. Kedokteran
dan perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan orang banyak. Hukum,
fatwa, membalas salam, serta mendatangkan saksi.

Kewajiban ini diminta olch syari’, Terdapat pada semua bangsa,
di mana-mana orang memperbuatnya. Bukan diminta olch syari’ diker¬
jakan olch seiiap pribadi. Karena kemashlahaian
adanya sebagian mukallaf dan tidak usah dikeijakan oleh setiap mukal¬
laf. Wajib kifayah itu yang mcngcijakannya itu sejumlah orang dalam
masyarakat. Supaya orang-orang itu berkumpul untuk mengeijakan
wajib kifa-i itu. Ada orang yang berkuasa. Maka dia sendiri dengan harta
bendanya dia bekeija. Maka biarlah dia yang mengeijakan. Apabila
sudah dikerjakan olehnya itu, maka gugurlah dosa seluruh orang dalam
masyrakat itu. Apabila tidak dikeijakan maka bcrdosa semua orang.

Berdosa orang yang sanggup itu karena lalai mengeijakan yang
wajib itu. Juga berdosa semuanya. Yang dikehendaki ialah menjamin
mengeijakan yang wajib. Kalau ada serombongan orang tenggelam,
timbul tenggelam dalam air. Di dalam rombongan itu orang-orang yang

itu membenarkan
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pandai berenang. Mereka ini sanggup untuk menyelamatkannya. Maka
diwajibkan kepada orang yang pandai berenang ini memben bantuan
untuk menyelamatkannya. Apabila orang ini Udak bum-bum melak-
sanakan yang diwajibkan itu, maka orang-orang lain juga hams men-

untuk mcmbcrikan bantuannya mengeijakan apa yang diwa-dorong . ,
jibkan itu. Apabila telah dijalankan yang wajib itu, maka udak seorang

berdosa. Dan sebaliknya. Kalau yang diwajibkan ini tidakjuapun yang
dikeijakan, maka berdosa semuanya.

Apabila dinyatakan seseorang itu akan mengeijakan wajib kifa-i.
makaberarti dia telah mengeijakan wajib a’im juga. Kalau sekiranya ada
orang karam, timbul icnggelam dalam air mclihat seseorang yang pandai
berenang, maka orang yang karam ini hams bersem minta bantuannya.
Kalau dalam suatu negeri tidak ada yang terdapat selain seorang dokter,
maka dokter ini dihamskan untuk menolong. Merekalahyangditunjuk
untuk menjalankan wajib kifa-i. Wajib itu dinishbahkan kepada mereka.

Ketiga, pembagian wajib itu ditinjau dari pihak banyaknya per-
mintaan. Apa yang terbaias dan ada pula yangtidakterbatas. Wajib yang
terbatas yaitu apa yang dinyatakan oleh syari’, jumlahnya itu diketahui.
Sebab tidak terlepas tanggungan mukallaf dari kewajiban ini. Kecuali
apabila dia mengerjakan itu atas apa yang dinyatakan oleh syari’. Sepertl
sembahyang yang lima, zakat. dan utang-piutang yang bersangkul
dengan haita benda. Tiap-tiap yang diwajibkan sembahyang yang lima
itu lalu dikeijakan. maka di sinilah letaknya tanggung jawab mukallaf.
Sebelum dia mengerjakan jumlah rakaatnya dan syarat-syaramya dan
mkun-rukunnya. Tiap-tiap harta yang diwajibkan mengeluarkan
zakatnya, mengerjakannya itu adalah tanggung jawab si-mukallaf, sebe¬
lum dia menyetorkan ke dalam Bank, jumlah yang ditentukan untuk itu.

Demikian pula halnya harga yang dibayar hams dibayar oleh
orang yangmembeli. sewaolehorang yang menyewa. Danapa-apa yang
diwajibkan itu hams ditentukan jumlahnya. menumt batas-batas yang
dikemukakan. Orang-orang yang bemazar untuk menyumbangkan ba-
rang untuk kebaikan-kebaikan yang disyari’atkan itu, maka dia wajib
membayaikannya itu dengan nazar. Yang wajib itu terbatas.
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Wajib yang tidak terbatas.

Yaitu apa yang tidak dijelaskan oleh syari’ jumlahnya. Malah
pcrmintaannya dari si mukallaf itu tidak terbatas. Scperti infaq fi sabilil-
lah. Tolong-menolong dalam kcbaikan. Bersedekah kepada fakir mi-
skin. Apalagi wajib ilu dengan nazar. Mcmbcri makan orang yang
sedang lapar. Membantu orang yang scdang susah dan lain-lain, adalah
kcwajiban-kewajiban yang tidak teitalas. Karena yang dimaksud de-
ngannya ialah menurut kebutuhan. Banyaknya apa yang dituiupi itu
berbeda-beda, menurut pcrbedaan kebutuhan, orang-orang yang
butuhkan, dan bergantung,kepada keadaan,

Dan apa yang mcnjadi furu’ pembagian ini, bahwa wajib terbatas
itu ialah kewajiban hutang dalam peijanjian. Boleh sekehendak hati.
Scdangkan wajib yang tidak terbatas itu bukanlah merupakan kewajiban
utang-piutang dalam perjanjiaa Tidak boleh sekehendak hati. Karena
peijanjian yang dibuat ilu tida lain selain dari dengan menyatakan, dan
kchendak tidak lain selain dari dengan penjelasan.

Untuk ini ada orang yang berpendapat bahwa menafkahi isteri itu
adalah kewajiban suaminya. Menafkahi karib kerabat itu adalah ke¬
wajiban kerabatnya. Kewajiban ini tidak terbatas. Karena tidak dike-
tahui berapa jumlahnya. Tanggungan suami aiau karib kerabat itu tidak
dilakukan sebelum diputuskan atau diridhai. Bagi si isteri atau karib
kerabat itu tidak akan meminta selain dari yang telah dijalankan dan
diridhai. Apabila dihakimi, atau sukasama sama suka antara kedua bclah
pihak, maka jumlah kewajiban itu dibatasi dengan hukura atau dengan
kcridhaan. Orang-orang yang saling menuntut itu adalah sah.

Ada pula orang berpendapat bahwa kewajiban yang terbatas
jumlahnya ialah dengan melihat keadaan suami. Atau dengan apa yang
mcncukupi untuk kerabat. Ada orang yang mengatakan kedua hal itu
merupakan kewajiban terbatas dalam tanggungan. Dalam hal ini sah
menuntut dalam masa sebelum diputuskan atau diridhai. Karena kepu-
tusan itu menjelaskan jumlah kewajiban itu, bukan membatasinya.

Bagian keempat. Wajib itu dibagi kepada wajib mu’ayan dan
wajib mukhayar. Wajib mu’ayan yaitu apa yang diminta orang syari’ itu
yaitu a’irmya (matarinya), seperti sembahyang, puasa, harga yang di¬

m e m -
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bayar olch si pcmbcli, scwa orang yang mcnyewa dan mcnolah yang
dimarahi. Di sini lidak icrdapat tanggungan mukallaf.

Wajib mukhayar. Yaiiu apa yang diminta oleh syar’i itu satu dari
hal-hal yang jclas. Scpcrti suaiu yang menyebabkan kifarai. Di sini Allah
mewajibkan kepada orang yang mclanggar sumpah yaitu memberi
makan scpuluh orang miskin. Atau memberi pakaian mereka. amu
mcmerdekakan sahaya. Maka wajib melakukan salah salu dari yang tiga
pcikara tersebuL. Dalam hal ini si mukallaf boleh mcmilih, khusus satu
untuk memperbuatnya. Melepaskan tanggungan dari yang diwajibkan
itu ialah dengan mengerjakan salah salu dari yang tiga ini.

M a n d u b

Definisi: Mandub ialah apa yang diminta olch syari’ itu yang
dipeibuat olch mukallaf itu. tidak dipasiikan. Sighat permintaan itu
sendiri yang tidak menunjukkan kepastian itu. Atau dikaitkan kepada
permintaan itu qarinah yang menunjukkan tidak pasti. Apabila syari itu
mintamemperbuat dengan sighat yang berbunyi.- Disunatkan begini dan
dimandubkan begini. Yang diminta dengan sighat itu mandub (sunat).
Apabila permintaan itu dengan sighat amar (perintah) dan qarinahnya itu
menunjukkan kepada sunat, maka yang diminta itu adalah sunat. Sepeiti
finnan Tuhan yang berbunyi:

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak
secara tunai untuk waktuyang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan-
nya (QS 2:282).

Perintah untuk menuliskan utang itu hukuranya sunat, bukan
wajib. Dengan dalil qarinah yang terdapat dalam ayat itu sendiri. Dan
finnan Tuhan yang berbunyi:
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Akan tetapijika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (QS 2:
283)

Ayat ini menunjukkan orang yang bersangkutan dengan utang-
piutang itu maka hendaklah membayaikan amanah tanpa menuliskan
utang itu. Kata Tuhan,- Maka hendaklah kamu tuliskan, sekalipun kanu
sendiri mengetahui bahwa menuliskan itu itxilah yang lebih baik. Orang
yang punya milik itu sunat menuliskannya, karena orang yang memiliki
itu bebas bertindak teihadap apa yang dirailikinya itu. Yang diminta
memperbuatnya itu jika sighat permintaan itu sendiri yang menunjukkan
bahwa hal ini adalah pasti dan tidak dapat tidak hams demikian. Karena
itu maka dia adaltii wajib. Misalnya, diwajibkan kepada kamu,
difardhukan atasmu, diwajibkan oleh Tuhanmu. Jika sighat permintaan
itu sendiri yang menunjukkan bahwa dia itu tidak pasti, maka dia adalah
mandub. Misalnya,- Dimandubkan kepada kamu, disunatkan kepa-
d a m u .

Jika sighat permintaan itu sendiri tidak menunjukkan atas permin¬
taan pasti, atau tidak pasti memakai dalil dengan qarinah teihadap yang
diminta wajib atau sunat Kadang-kadang qarinah itu adalah nash.
Kadang-kadang apa yang diambil dari prinsip-prinsip syari’at umum
dan kaidah-kaidah kulli (keselumhan). Kadang-kadang menertiWcan
hukum untuk meninggalkan peibuatan itu dan tidak raenertitJcannya.
Untuk ini defmisi wajib mengatakan bahwa,- Apabila yang wajib me¬
ninggalkan sanksi hukuman. Definisi sunat, ialah,- Apa yang tidak patut
meninggalkan sanksi hukumnya, kadang-kadang beihak cercaan.

Pembagiannya

Mandub itu terbagi dua. Mandub yang diminta memperbuamya
atas bentuk tak-kid (mcnguatkan). Yaitu tidak berdosa meninggalkan-
nya,.tapiberhakmendapaicelaan dan cercaan. Di antara hal-hal yang
disunatkan ini, ada yang diatur oleh syari’ untuk menyempumakan hal-
hal yang wajib seperd azan dan sembahyang beijema' ah. Juga segala apa
yang ditekuni oleh Rasul tentang agama, tidak pemah didnggalkaimya,
kecuali sekali atau dua kali. Untuk menunjukkan bahwa hal ini bukanbal
yang wajib. Scpeiti bertcumur-kumurdalam berwudhuk, membaca surat
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atau ayat sesudah faiihah dalam sembahyang. Pcmbagian ini
makan sunat muakad atau sunat huda.

Mandub yang disunatkan mempeibuatnya, orang yang memper-
buatnya itu berpahala, dan meninggalkannya itu tidak berdosa, atau
dicela. Yang termasuk ini yaitu apa-apa yang tidak ditekuni oleh Rasul
memperbuamya, tap! pemah diperbuamya sekali atau lebih. lantas
ditinggalkannya. Yang temiasuk ini yaitu seluruh tathawu’, seperti
beisedekah kepada fakir miskin, atau berpuasa hari Kamis tiap-tiap
minggu. Atau sembahyang beberapa rakaat untuk penambah yang
fardhu dan sunat muakad. Pembagian sunat ini dinamakan zaidah atau
nafi lah .

d ina -

Mandub zaid artinya yang sunat ini dipergunakan untuk kesem-
pumaan-kesempumaan bagi mukallaf. Yang termasuk ini ialah meng-
ikuti Rasul dalam urusan-urusan biasa yang berasal dan Nabi SAW
sebagai seorang manusia. Yaitu sifat-sifat seperti berikut,- Makan,
minum, beijalan, tidur, memakai sifat-sifat yang dipunyai oleh Rasul
sebagai manusia. Jika mengikut Rasul dalam unisan-urusan dancontoh-
contoh ini disebut kamali (kesempumaan). Maka orang ini leihitung
mukallaf yang baik, karena dia menunjukkan kecintaannya kepada
Rasul, dan bergantung kepadanya. Orang-orang yang tidak mengikut
Rasul dalam contoh yang dikemukakan ini, dan juga tidak termasuk
buruk, karena ini tidak disyari’atkan oleh Nabi SAW. Pembagian ini
dinamakan mustahab, adab dan fadhilah.

H a r a m

Definisi: Haram yaitu apa yang dimintaoleh syari’ menghentikan
perbuatannya, permintaan secara pasti. Signal minta diperhentikan itu
sendiri yang menunjukkan bahwa permintaan itu merupakan kepastian.
Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Diharamkan kepadamu mayat, darah dan dagine babi
_Aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu
-Tidak halal bagimu
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Atau larangan mempcrbuat yang berhubungan dcngan apa yang
ditujukan atas yang merupakan kepastian. Conioh,- Dan jangan kamu
menghampiri pcrzinaan, karcna adalah keji. Atau perintah mcnjauhkan
diri beiicaitan dengan yang demikian. Contoh,- Bahwa khamar, judi,
bcrfiala dan mengundi nasib itu adalah najis perbuatan setan, maka
jauhkanlah dirimu daripadanya. Atau menertibkan atas perbuatan dosa,
scpcrti firman Tuhan yang berbunyi:

Dan orang-orang menuduh perempuan-perempuan yang baik-
baik (berbuat zina) dan mereka lidak mendatangkan empat orang sa-
ksi, maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera
(QS24- .4 ) .

Haram di sini mempcrgunakan sigltat ghabriah yang ditunjukkan
kcpadanya. Atau sighat thalbiah, yaitu nahi Oarangan). Atau dan sighat
thalbiah yaitu perintah untuk mcnjauhkan diri daripadanya. Qarinah di
sini menyatakan minta untuk diharamkan.

Pembagiannya

Haram itu terbagi dua. Ada haram yang ditujukan kepada zamya.
Artinya dia mempcrbuat menurut hukum syar’i, haram sejak permulaan.
Scpcrti,- zina, mencuri, sembahyang tanpa wudhuk, mengawini salah
seorang dari muhrim. Mcmpeijualbelikan mayat. Selain dari apa yang
diharamkan zainya, karcna di dalamnya itu lerdapathal-hal yang meru-
sak dan mendatangkan kemudharatan, haram sejak semula atas zat
perbuatan itu, maka ada pula haram karena benentangan. Artinya,-
Menurut perbuatan itu menurut hukum syar’i. permulaannya wajib, atau
sunat, atau mubah, tapi berkaitan dengan hal-hal yang menyimpang dari
syar’i, maka hal ini menjadikan dia haram. Seperti sembahyang me-
makai kain yang dirampas. Jual beli yang memakai tipuan. Kawin
dengan maksud untuk menghalalkan isteri yang sudah dijatuhi thalak
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tiga Puasa wishal (terus-menenis) tidakbiada’i, dan Iain-lain. Dalam hal
ini dihukum haram karena menyimpang dari syari’at Nabi SAW. Bukan
haram bagi zatnya perbuatan itu. Tapi karena urusan luar. Aitinya. zat
perbuatan itu tidak raemsak. dan tidak memberi mudharat. Tapi mempu-
nyai hal-hal yang berlainan dengan apa yang membuatnya menjadi
merusak dan mendatangkan kemudharatan.

Dari apa yang dibina atas pembagian ini, ada haram yang tidak
berasal dari tidak disyari’atkan. Maka tidak boleh dijadikan sebab syar’i
dan tidak boleh disusun hukum-hukum syar’i di atasnya. Malah batal.
Dalam hal ini sembahyang tanpa berwudhuk itu adalah batal. Memper-
jualbelikan mayatitu adalah bathal. Bathal menurut syar’i, tidak diatur
oleh hukum syar’i. Ada pula haram itu karena bertentangan, bukan
berupa zat Sembahyang memakai kain yang dirampas iw adalah sah.
Pembalasannya adalah dosa karena merampas.

Jual beli yang di dalamnya itu terdapat tipuan, juga sah. Talak
bida’i, yang dijatuhkan. Yang menjadi cacat dalam hal ini ialah haram
karena bertentangan ini tidak akan menimbulkan cedera pada asal sebab
dan tidak pula pada sifamya, selafna rukun dan syarat-syaratnya itu
dipenuhi. Adapun zati (dihararakan zatnya) itu menimbulkan cedera
pada asal sebatrdan sifatnya, dengan hilangnya salah satu rukun atau
sVaramya itu. Keluar dari keadaan yang disyari’atkan.

M a k r u h

Definisi; Makhruh yaitu apa yang diminta oleh syari’ dari mukal-
laf itu menghentikan pekeijaannya. Permintaan itu tidak pasti. Karena
sigbamya itu sendiriUah yang menunjukkan deraikian. Sebagaimana
halnya apabila ada orang yang mengatakan,- Allah benci kepadamu
begini. Atau ada larangan teihadapnya, dan larangan itu dihubungkan
kepada apa yang ditunjukan. bahwa larangan itu adalah karena benci.
Bukan karena haram. Misalnya, jangan kamu menanyakan sesuatu. nanti
akan jelas olehmu kebunikannya. Atau adaperintah untuk menjauhkan
diri daripadanya. Di sini ada qarinah yang irenunjukkan demikian,
misalnya firman Tuhan yang beibunyi,- Tinggalkan beijual beli.

Diminta memperhentikan memperbuatnya itu karena sighatnya
itu sendiri yang menunjukkan bahwa permintaan yang diperintahkan itu
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adalah haram. Misalnya,- Diharaxnkan kepadainu begini. Ada pula
sighat larangan secara mulhlak. Atau perimah dengan menjauhkan diri
daripadanya iru secara mutlak. Di sini orang mengambil dalil dengan
qarinah atas permintaan itu pasti atau tidak pasti. Dari qarinah itu
ditenibkan sanksi hukum teriiadapperbuatan itu, dan adapula yang tidak
ditcrtibkan. Dalam hal ini sebagian ahli usbul itu mengharamkan.
Karena bila orang memperbuatnya maka dia akan berdosa. Makhruh
karcna apa-apa yang diperbuatnya itu tidak mendapat dosa. Hanya
sekedar dicela.

M u b a h

Definisi :Mubah yaitu apa-apa yang disuruh pilih oleh syari’
kepada mukallaf antara mempeitiuat dan meninggalkannya. Syari’ tidak
memima si mukallaf mengeijakan perbuaian itu dan tidak pula untuk
mcnghcntikannya. Kadang-kadangditetapkandengan nash syar'’i, boleh
memperbuatnya. Apabila ada nash yang dikemukakan oleh syari’ maka
tidak berdosa memperbuatnya. Dengan ini ditunjukkan bahwa dipeibo-
I c h k a n .

Berfirman Tuhan dalam A1 Quran :

Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjal-
ankan hukum-hukum Allah, maka tidak berdosa keduanya tentang
bayaran yang diberikan (QS 2:229).

Dan tidak ada dosa bagimu meminangperempuan-perempuan itu
dengan sindiran (QS 2:235).

Apabila syari’ menyuruh memperbuat, perimah ini berdasarkan
qarinah bahwa pckeijaan itu diperbolehkan. Berfirman Tuhan dalam A1
Quran,-
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Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah
berburu (QS 2:2).

Apabila sclcsai mcngcoakan scmbahyang, maka bcrtcbaranlah
kamu di rauka bumi (QS 62; 10).

Makan lah dan minumlah

Kadang-kadang bolch mempcrbuat sesuaiu iiu, ditetapkan sejak
semula, yaitu lidak menoleh nash lerhadap hukum pcijanjian, atau
tindakan-tindakan lainnya, atau apa saja. Dalam hal ini tidak menge-
mukakan dalil syar’i yang lain tcrhadap hukum. Akad (aqad) atau
tindakan-tindakan lain, adalahmubah, dibcbaskan sejak semula. Karcna
asalnya liap-tiap sesuaiu itu diperbolehkan.

Inilah pembagian hukum taklifi yang lima itu menurut apa yang
dikemukakan oleh ahli-ahli ushul yang kenamaan. Adapun Ulama-
ulama Hanafi, membagi kepada tujuh bagian, bukan lima. Mcrcka itu
mengatakan bahwa apa yang diminta oleh syar’i itu sebenamya adalah
tuntutan pasli, jika dalil itu qathi’, karena ada ayat qarinah dan hadis
mutawatir, maka adalah wajib. Sekalipun dalil tuntutan itu dzan, dan
hadisnya itu lidak muiawatir atau kias, namun adalah wajib.

Mcnegakan sembahyang itu adalah wajib, karena pennintaan di
sini adalah permintaan yang diperintahkan dengan dalil qathi’ yaitu
firman Tuhan yang berbunyi,- Dirikanlali olchmu sembahyang. Mem*
baca A1 Fatihah dalam sembahyang itu adalah wajib karena permintaan
di sini adalah permintaan yang diperintahkan dengan dalil dzan, yaitu
firman Tuhan yang berbunyi

yy

Bitkanlah sembahyang kecuali dengan (membaca)fatihatul Kitab
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Adapun apa yang diminta mcmpcrbualnya, bukan permintaan
perintah, maka hukumnya adalah mandub (sunat). Dcmikian juga apa
yang diminta oleh syari’ iiu mclarang memperbuatnya. permintaan
perintah, sekalipun dalilnya itu qaihi’.sepeiti ayat atau sunahmutawatir,
maka dia adalah haram. Jika dalilnya itu dzan seperti sunah yang bukan
mutawatir, maka dia adalali makhruh yang mendekati haram. Zina itu
adalah haram, karena meminta menghentikannya itu adalah permintaan
perintah dengan dalil qallii’, yaitu firman Tuhan yang berbunyi,- Ja-
nganlah kamu menghampiri perzinaan.

Laki-laki memakai pakaian sulra dan cincin emas itu hukumnya
makhruh yang mendekati haram. Karena permintaan mclarang kadhar
bumi. Keduanya ini pcrintali dengan dalil dzan, yaitu sabda Nabi yang
berbunyi adalah haram terhadap umatku yang laki-laki, halal bagi
perempuan. Adapun minta penghentikan itu mcrupakan permintaan
bukan p>crintah, maka hukumnya adalah makhruh tanzih. Menurut
Ulama Hanafi, yang diminta memperbuatnya itu terbagi tiga, yaitu,-
Fardhu, wajib dan mandub. Yang diminta mcninggalkanya itu juga
terbagi tiga, yaitu,- Haram, makhruh yang mcndekqti haram, dan
makhruh tanzih.

Bagian ketujuh, mubah

Telah dikemukakan di atas banwa seluruh nash-nash A1 Quran itu
adalah qathi’ wurud. Dalam hal ini Ulama Hanafi menetapkan fardhu,
haram, mandub dan makhruh. Adapun sunah yang termasuk qathi’ul
warud yaitu yang mutawatir. Yang ini dalam hukum adalah terkenal.
Juga dengan sunah ini ditetapkan apa yang ditetapkan oleh A1 Quran.
Yang termasuk dzani wudhu yaitu khabar uhad. Dengan hadts uhad ini
tidak menetapkan fardhu dan haram. Yang ditetapkan selain dari kedua
hal tersebut dari bcrmacam-macam hukum taklif.

Satu perbuatan, kadang-kadang mencakup ke'seluruhan hukum
ini atau sebagiarmya dengan perhitungan apa yang dipakaikarmya.
Misalnya peikawinan im kadang-kadang diwajibkan kepada orang Is¬
lam, bilamana dia sanggup membayar mahar, menafkahi dan seluruh
kewajiban-kewajiban suami isteri. Keadaan pertumbuhan dirinya itu,
bilamana dia tidak kawin maka akan teijatuh kepada perzinaan. Adanya
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wajib ini apabiladia telah sanggup tertiadap apa yang lersebut di atas, dan
ditakuti apabila titJak kawin akan teijatuh kepada perzinaaa

Adanya mandub, apabila dia sanggup tertiadap kewajiban-ke-
wajiban suami isteri dan dia berada dalam keadaan nonnal. Dan tidak
dikhawatiri akan berzina bilamana tidak kawin. Adanya haram itu,
apabila dia yakin kalau kawin akan menganiaya isterinya. Dan tidak
sanggup menegakan hak suami isteri. Adanya makhruh, apabila dikha-
watirkan akan menganiaya isteri.

Pembagian Hukum wadh’i
Hiiinim wadh’i itu dibagi atas lima bagiaa Ditetapkan dengan

suatu ketetapan bahwa hukum ini adakalanya menjadikan sesuatu itu
menjadi sebab bagi sesuatu, atau syarat, atau dipertxilehkan rukhsah
ganti azimah. Atau sahib atau tidak sahih.

1 . S E B A B

Definisi :Sebab yaim, apa yang dijadikan alamat oleh syari’
tertiadap musabatKiya, dan mengikat adanya musabab itu dengan
wujudnya a’dam (tidak adanya) dengan a’damnya. Maka tetap dari
adanya sebab maka adanya musabab. Dan dari adanya a’dam maka
adanyaa’dam itu. Ini adalahurusanzahiryangtidakbisadibaiuah. Syari’
menjadikan alamat kepada hukum syar’i, yaitu musababnya. Dan tetap
dari adanya maka adanya musabab, dan dari a’damnya maka ada
a’damnya. Telah dikemukakan dalam pembahasan illat pada kias tiap*
tiap illah bagi hukum dinamakan sebabnya. Bukan tiap-tiap sebab bagi
hukum dinamakan illamya. Telah kita terangkan perbedaan dan contoh
antara keduanya itu.

Macam*macaninya

Kadang-kadang sebab itu adalah sebab bagi hukum taklifi. Seperti
waktu oleh syari’ dijadikan menjadi sebab bagi wajibnya mengeijakan
sembahyang.

Berlimian Tuhan dalam A1 Quran
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Dirikanlah sembahyang itu dari sesudah matahari itu tereelincir
(QS17:78).

Dan scperti menyaksikan Raraadhan. oleh syari’ dijadikan scbab
untuk mewajibkan puasa. Berfinnan Tuhan dalam A1 Quran.

Karena itu barangsiapa di antara kamu hadhir (di negeri tempat
tinggalnya)pada bulan itu, make hendaklah dia berpuasa (QS2:185).

Sampai senisab bagi orang yang akan beraakat itu dijadikan sebab
untuk wajib membayarican zakat. Pencurian itu dijadikan sebab untuk
wajib potong tangan orang yang mencuri itu. Syirik perempuanrausyrik
itu dijadikan sebab untuk mengharamkan kawin dengannya olf horang
Islam. Sakit itu dijadikan sebab untuk memperbolehkan membukaan
puasa pada bulan Ramadhan. Banyak contoh-contoh yang demikian itu.
Kadang-kadang sebab itu merupakan sebab untuk menetapkan hak
milik. atau menghalalkan, atau menghilangkan keduanya. Seperti jual
beli itu untuk menetâ ân hak milik dan menghilangkannya. Memer-
dekakan budak, wakaf dan barang>barang yang sudah tidak terpakai lagi.
Akad nikah itu untuk menghalalkan. Talak itu untukmenghilangkannya.
Karib kerabat, ipar, semenda menyemenda dan perwalian itu untuk
mendapatkan hak waris. Melenyapkan harta orang lain itu untuk
dapatkan hak jaminan teihadaporang yang melenyapkannyaitu. Syiikah
atau milik itu untuk mendapatkan hak syaTah.

Kadang-kadang bagi mukallaf sebab perbuatan itu maqdur (di-
adakan penilaian) seperti pembunuhan yang direncanakan itu adalah
sebab untuk mewajibkan kisas (qishah) lerhadapnya. Akad dalam jual
beli atau dalam perkawinan, atau dalam sewa-menyewa atau lainnya itu
merupakan sebab bagi hukumnya. Sampai nisabnya hak milik itu meiu-

m e n -
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pakan sebab bagi wajib dikenakan zakat terhadapnya. Kadang-kadang
ada hal yang udak ada ukurannya bagi mukallaf karena bukan bagi
perbuatannya. Scperti masuknya waktu ilu menyebabkan wajibnya
scmbahyang. Karib kerabat itu bagi warisan pcrwalian. Belum cukup

itu untuk menetapkan perwalian bagi anak kecil.u m u r

Apabila terdapat sebab itu salam, baik dari perbuatan mukallaf,
bukan, bila sudah cukup syarat-syaramya maka harus pulam a u p u n

melihat kepada hal-hal yang melarang. Musabab yang pasU itu disusun
di atasnya. Sama saja, apakah dia menipakan musabab hukum taklifi.
maupun yang menipakan menetapkan hak milik, atau hal-hal yang
mcnghalalkan. Atau apakah membuangkannya. Karena musabab itu
tidak terlinggal dari sebabnya menunit syari’at. Sama saja, apakah
disengaja dari orang yang menguasai sebab yang musabab itu tersusun
di atasnya. Atau tidak disengajanya. Tapi ditenibkan sekalian, sekali-
pun tidak direncanakan untuk itu. Barangsiapa yang musafir pada bulan
Ramadhan maka dipcrbolehkan dia memperbukakan puasanya.

Sama saja, apakah dia sengaja untuk memperbolehkan atau tidak
disengajanya. Barangsiapa yang menthalaki istrinya yaitu thalak ruj’ah.
maka dia letap mempunyai hak untuk mcrujukinya kembali, sekalipun
dia mengatakan,- Aku tidak akan rujuk. Barangsiapa yang kawin maka
dia wajib membayarkan mahar, dan mcnalkahi isterinya, sekalipun
suaminya itu tidak pemah memberi mahar dan menafkahinya. Menurut
syari’. apabila akad telah diucapkan, atau sudah ada tindakan, maka
sudah’menipakan sebab bagi hukum. Ditertibkan oleh hukum atas akad
dengan hukum syar’i. Dan lertibnya itu tidak akan berhenti atas maksud
mukallaf. Dan bukan pula bagi mukallaf ilu akan menguraikan ikatan

dia tcrikat dengannya. Oleh syari’ menipakan musabab dengan
sebab-sebabnya itu.
y a n g

2 . S Y A R A T

Definisi :Syarat yaitu apa yang teihenti wujud hukum ilu atas
wujudnya, dan tidak bercerai dari a’damnya itu a’dam hukum. Yang
dimaksud dengan wujudnya itu ialah syar’i yang disusun hadis di
atasnya. Syarat im ialah luar dari hakikat yang disyaratkan. Tidak tetap
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dari wujudnya iiu wujudnya. Pcrkawinan itu adalah syarat bagi
mcnjatuhkan talak. Apabila tidak tcrdapat pcrkawinan, raaka tidak
tcrdapat talak. Tidak akan berccrai dari adanya pcrkawinan itu adanya
talak. Berwudhuk iiu adalah syarat untuk sahnya scmbahyang. Apabila
tidak tcrdapat wudhuk, maka tidak sah racngerjakan scmbahyang.
Dan tidak akan bcrccrai dari adanya wudhuk itu mengcijakan
bahyang.

s c m -

Adanya pcrkawinan itu menurut syari’at yang tcrsusun hukum-
hukum di atasnya itu berhcnti atas hadimya dua orang saksi di waktu
dilangsungkan akad nikah. Adanya jual beli menurut syari’at itu yang
tcrsusun hukum-hukum di atasnya itu akan berhcnti atas ilmu (mengc-
t̂ ui) dengan adanya saling mcnukar amara kcdua belah pihak. Bc-
ginilah tiap-tiap apa yang disyaratkan olch syari’ itu mempunyai syarat.
Tidak dibenarkan adanya syar’i itu, kecuali bila tcrdapat syarat-
syaratnya. Syari’at itu di’ibaraikan tidak ada apabila hilang syarat-
syaramya. Tapi tidak akan bcrccrai dari wujud syarat itu wujud
disyaratkan. y a n g

Syarat-syarat syar’i, iiulah yang disempumakan olch sebab, dan
hadisnya itu disusun di atasnya. Pcmbunuhan itu adalah sebab untuk
mcwajibkan kisas. Tapi dengan syarat dengan adanya pcmbunuhan
dircncanakan, dan adanya permusuhan kcdua bclah pihak. Akad nikah
pcrkawinan itu menyebabkanmilikmut’ah. Tapi dengan syarat hadimya
dua orang saksi. Bcginilah, tiap-tiap akad atau tindakan, hadis-hadis
yang disusun di atasnya ini tidak lain sclain dari apabila iclah mencukupi
syarai-syaratnya.

Perbedaanantararukun dan syarat. Disampingtiap-tiapkeduanya
ini terhenti karena adanya hukum atas adanya itu. Pada hakikatnya rukun
itu adalah sebagian dari sesuatu. Adapun syarat ialah urusan luar dari
hakikat, bukan termasuk bagian-bagiannya. Rukuk itu adalah rukun
scmbahyang, karena merupakan bagian hakikatnya. Bereuci itu syarat
scmbahyang, karena dia urusan luar dari hakikatnya. Sighat akad, akad
kcdua belah pihak dan tempat akad itu adalah mkun-rukun akad, karena
merupakan bagian-bagiannya.

Kehadiran dua orang saksi dalam pcrkawinan, dan menyatakan
pertukaran antara kcdua belah pihak dalam jual belt dan p e n e n m a a n
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hibah itu adalah syarat, bukan rukun. Karena tidak termasuk bagian
akad. Sebab itulah bagi wakaf ada rukun dan syarainya. Demikian juga
bagi jual beli selunih peijanjian dan kegiatan. Apabila timbul cedera
pada salah satu rukun. adalah cedera dalam dirinya peijanjian dan
kegiatan itu. Apabila teijadi cedera pada syarat adalah cedera pada sifat.
Artinya dalam urusan luar dari hakikainya.

Kadang-kadang syarat itu disyaratkan dengan hukum oleh syari’,
dinamakan syarat syar’i. Kadang-kadang syarat itu disyaratkan dengan
kegiatan mukallaf. dinamakan syarat ju’li, misalnya:

Pertama. selumh syarat-syarat yang disyaratkan oleh syari’,
dalam pericawinan, jual beU, hibah, wasiat. Dan yang disyaratkan bagi
wajib bagi sembahyang yang lima, zakat. puasa. dan haji. Dan yang
disyaratkan untuk menegakkan baias-batas hukum dan untuk lainnya.

Kedua, syarat-syarat yang disyaratkan oleh peifcawinan untuk
menjatuhkan talak kepada isterinya. Dan disyaratkan oleh orang yang
memiliki untuk memerdekakan budak (sahaya). Jika menjatuhkan talak
dan memerdekakan budak itu disangkutkan kepada adanya syarat yang
berlaku. Berhenti adanya talak atau memerdekakan itu kepada adanya
syarat, tidak akan bercerai dari a’damnya akan a’damnya. Sighat talak
yang disusun di atasnya yang menyebabkan jatuhnya talak, tapi apabila
cukup syarat-syaramya.

Bukan bagi si mukaUaf saja menyangkut akad atau kegiatan apa
saja atas syarat apa saja yang dimaksudkan. Tapi ada syarat lain yang
meniadakan hukum akad atau kegiatan. Apabila syarat itu meniadakan
hukum akad maka bataUah akad itu. Karena syarat itu merupakan
kesempumaan bagi sebab. Apabila menafikan hukumnya, maka batallah
segala yang bersangkut dengan sebabnya itu. Yang demikian itu mi¬
salnya peijanjian-peijanjian yang mempergunakan milik sempuma,
seperti peijanjian jual beli, peijanjian pericawinan. hukumnya itu hams
memenuhi syarat dan tiap-tiapnya itu hams berdasarkan hadis. Tidak
boleh menangguhkan sigjiamya.

Apabila si mukallaf mengadakan peijanjian jual beli. atau
pericawinan maka bagi salah satu keduanya itu hams terdapat syarat yang
menyangkut masa mendatang. Jika yang disyaratkan ini memeiluk̂
hadis-hadis peijanjian yang terdapat itu tidak lain selain dari apabila
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terdapat syarat. Ini menafikan akad yang berlaku. Di sini hukumnya
tidak boleh ditangguhkan. Dan dalam hal ini maka batallah jual bcli yang
disangkutkan kepada syarat. Demikian juga pcikawinan yang bergan-
tungkepada syarat. Syarat ju’li itu adaapabila orang yang mensyaratkan
itu meng-i'tibarkannya scpeiti syarat syar’i.

3 . M A N I ’

Definisi: Mani’ yaitu apa yang tidak berpisah dan adanya dan
tidak adanya hukum. Atau batal scbab menetapkan adanya sebab syar’i,
dan semua syarat-syaratnya itu mencukupi, tapi terdapat mani’ Oa-
rangan) yang raelarang tertib hukum atasnya. Sebagaimana, apabila ter¬
dapat suami isteri yang sah, atau karib kerabat. tapi dilarang meneitibkan
waris kepada salah satu dari keduanya ini. Seperti ada seseorang
riskan sesuatu, dan di samping apa yang diwariskannya itu ada pula
utang-piutang, atau dibunuhnya orang yang mewariskan itu oleh yang
menerima waris. Sama halnya dengan pembunuhan yang direncanakan
oleh dua orang yang bermusuhan tapi ada larangan yang mewajibkan
kisas, karena yang raembunuh itu adalah ayah dari yang terbunuh.

Mani dalam istilah ushul yaitu perintah di samping menetapkan
sebab dan mencukupi syarat-syaratnya. Orang dilarang meneitibkan
musabab terhadap sebabnya. Yang hilang syarat tidak dinamakanmani’,
dalam istilah ushul, sekalipun ada yang melarang orang meneitibkan
musabab terhadap sebab. Kadang-kadang mani’ itu melarang
tapkan sebab syar’i, tidak boleh orang meneitibkan hukum terhadapnya,
seperti utang bagi orang yang merailiki hana zakat. Karena utang-
utangnya itu melarang orang menetapkan sebab untuk mewajibkan zakat
itu terhadapnya.

Karena harta orang yang berutang itu seakan-akan bukan dia lagi
yang memiliki milik itu dengan sempuma. Melihat kepada hak utang-
utangnya itu. Karena melepaskan tanggungan teihadap utang-utang
yang dibebankan kepadanya itu lebih diutamakan dari memberikan
zakat kepada fakir miskin. Pada hakikatnya inilah yang merupakan
dongkrak dengan apa yang mencukupi syarat pada syarat syar’i. Yaitu
daii sebab tidak cukup syarat. Tidak diterima adanya mani’.

r a e w a -

m e n e -
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4. Rukhshah dan Azimah

Definisi: Rukhsah yaitu apa yang disyari’aUcan Allah, dari hal
hukum-hukura yang mcringankan kepada mukallaf dalam hal-hal yang
khusus racmperlakukan kcringanan. Atau apa yang disyari’atkan bagi

yang sulit dalam hal-hal tcrteniu. Atau memperbolehkan apa yang
dilarang dengan dalil di samping mcnegakkan dalil larangaa Adapun
azimah yaitu apa yang disyari’atkan Allah, bcrasal dari hukum-hukum

yang tidak dikhususkan dengan hal selain dari hal. dan tidak pula
mukallaf selain dari mukallaf.

Macam-macam Rukhsah

Di antara rukhsah iiu memperbolehkan apa yang dilarang di waktu
darurat (keperluan yang sangat mendesak). Ada orang yang tidak senang
mengucapkan kata-kata kafir, maka diperbolehkan kepadanya memakai
kata-kata lain yang menycnangkannya untuk diucapkan dan hatinya
tenteram dengannya. Begitu juga ada orang yang tidak senang memper-
bukakan puasanya pada bulan Ramadhan atau melenyapkan harta ben-
danya. maka diperbolehkan kepadanya itu yang dilarang, tidak di-
senanginya itu untuk menycnangkannya. Ada orang yang karena ter-
paksa tidak tertahan lagi menahan lapar dan haus, maka diperbolehkan
kepadanya memakan mayat dan minum khamar. Berfirman Tuhan
dalam A1 Quran;

u z u r

u m u m

Kecmli orangyang tidak senang dan hatinya itu tenteram dengan
iman (QS16 :106)

Sesungguhnya Allah menjelaskan kepada kamu apa-apa yang
diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya
QS6:119)
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Barangsiapa yang terpaksa (memakannya) sedangkan dia
menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak berdosa
baginya(QS2 :173).

Ada mkhsah iiu memperbolchkan meninggalkan yang wajib,
karcna ada halangan untuk melakukannya bagi mukallaf. Bagi orang
yang sakit atau dalam pcijalanan pada bulan Ramadhan, maka diperbo-
Ichkan kepadanya mcmpcrtiukakan puasanya. Orang yang sedang dalam
musafir, diperbolehkan kepadanya mengkasarsembahyang yang empat
rakaat. Aninya dikerjakan hanya dua rakaat untuk ganti yang empat.
Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Maka di antara kamu ada yang sakii aiau dalam perjalanan (lalu
dia berbuka puasa) maka wajib baginya berpuasa sebanyak hariyang
ditinggalkanya itupada hari-hariyang lain (QS2 :184).

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka hendaklah kamu
mengkasar sembahyang (An Nisak :101).

Di antara mkhsah itu ada yang meniasbihkan beberapa peijanjian
yang diistimewakan. Yang di dalamnya tidak mencukupi syarat-syarat
umum, untuk menyidangkan dan mensahkan peijanjian itu. Tapi masih
dipakai dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sepeni akad salam,
karena yang dipeijualbelikan itu tidak ada pada waktu akad itu. tapi
jalannya diketahui dan termasuk hal-hal yang diperlukan. Untuk ini ada
hadis yang mengatakan, Rasulullah melarang seseorang mempeijual-
belikan apa-apa yang tidak ada di sampingnya. Dimkhsahkan dalam
salam. Demikian juga istishna’, ijarah dan akad washiat. Keseluruhan
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akad ini apabila dilaksanakan syarat-syaratnya uniuk raenyidangkan
peijanjian dan mcnsahkannya, dalam hal orang yang beijanji dan yang
dipeijanjikan itu tidak sah. Tapi dalam ini syari’ mengadakan rukhsah
danmemperbolehkannya sekedarmenutupkebutuhan orang banyak dan
membuang kesulitan mereka.

Di antara rukhsah itu ada hukum yang telah dicabut, yang telah
dibuangkan Allah, menipakan hukum yang berat dan suUt dhaksanakan

sebelum kita. Yaitu yang dikeraukakan oleh Allaho l e h u m a t - u m a i
dalam A1 Quran yang berbunyi:

Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebe¬

lum kami (QS 2:286^
Contoh-contoh keberatan yang dibebankan itu ialah dengan

memotong tempat-tempat yang kena najis yang melekat pada kain.
Mengeluaikan seperempat dari harta itu untuk zakaL Membijpuh diri
karena bertaubat dari maksiat dan tidak mempeitolehkan sembahyang
selain dari dalam mesjid. Dalam hal ini rukhsah luas kupasannya. Dari

yang dikemukakan ini, jelaslah bahwa syar’i itu meng¬
adakan rukhsah unhik meringankan mukallaf, yang kadang-kadang
dengan diperbolehkan yang diharamkan itu karena darurat. Atau dengan
memperbolehkan raeninggalkan yang wajib, karena uzur. Atau menge-
cualikan sebagian perjanjian hukum kuUi, karena suatu kependngan.
Ketika diadakan penelitian, maka semuanya itu kembali kepada kaidah
ushul.- Diperbolehkan yang dilarang itu. karena darurat.

Ulama-ulama Hanafi mcmbagi rukhsah ini menjadi dua bagian.
Rukhsah tarfiah dan rukhsah isqath. Keduanya ini mereka pisah.
Rukhsah terfiah itu adalah hukum azimah, sifamya tetap dan dalilnya
kuat Rukhsah itu diadakan untuk meninggalkan, untuk meringankan
dan untuk memberatkan si mukallaf. Dalam hal ini orang memisalkan
dengan orang yang tidak suka akan ucapan yang dikeluaritan dengan
kata-kata kafir. Atau untuk melenyapkan harta orang lain. Auu memper-
bukakan pada bulan Ramadhan.

y a n g

m a c a m - m a e a m

148



Mereka mengatakan bahwa nash murkhash (mkhsah) itu tidak
menggugurkan haram yang dUafadzkan dcngan kata-kata kafir terhadap
orang yang tidak suka teiiiadapnya. Tapi dikecualikan terhadap orang
yang dimarahi Allah, dan patut dlazab. Berfirman Tuhan dalam A1
Quran.

I !> »

. X

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia
mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kefir, padahal
hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi
orang yang melapangkan dadanya untuk kekqfiran, maka kemurkaan
Allah menimpanya (QS 16 :106)

Tapi setelah diteliti, lemyata Allah mengatakan

Maka barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan lanpa sen-
gaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Pengampun lagi Penyayang
( Q S 5 : 3 ) .

Tapi Tuhan mengatakan bahwa AUah Pengampun lagi Penya*
yang. Ini mengingatkan bahwa hal-hal yang diharamkan, tapi Allah
menjatuhkan sanksi hukuman kepadanya atas rahmat yang diberlkan
kepadanya. Ada orang yang mengatakan,- Tidakmenguguilcan perasaan
tidak senang. karena haram melenyapkan harta orang lain. Dan tidak
haram memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan. Tapi di samping
tidak senang maka haram itu tetap adanya. Yang dimaksud dengan
memperbolehkan hanya yang dirasa berai mengeijakannya oleh mukal-
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laf. Dan untuk menciapkan adanya haram ini mereka mengatakan,-
Amal perbuatan dengan azimah itu lebih diutamakan. Jika ada orang
yang bcrpegang teguh dengan azimah dan memikul apa-apa yang tidak
disenanginya ilu sampai mati, maka matinya itu adalah syahid.

Adapun rukhsah isqath. di sini tidak ada hukum azimah di sam-
ping tetap adanya. Tapi menjpakan hal yang wajib rukhsah itu mcng-
gugurkan hukum azimah. Dalam hal ini hukum itu dijadikan masyru’,
yaitu rukhsah. Untuk itu mereka memisalkan dengan mempcrbolehkan
memakan mayat atau meminum khamar kctika sangat lapar dan sangat
haus. Mengkasar sembahyang dalam peijalanan. Memakan mayat dan
meminum khamar itu berarti menggugurkan haramnya, karena terpaksa.
Karena AUah telah mcnyatakan hal-hal yang haram ini. Kata Tuhan,-
Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja bcrbuat dosa,
sesungguhnya Allah Pengampun lagi Penyayang. Di sini dibuang ha¬
ramnya itu. Kalau tidak dimakan atau diminum, malah berdosa. Orang-
orang yang scdang dalam peijalanan, maka gugur empat pekara dari-
padanya. Kalau sembahyang empat rakaat, baginya cukup dua rakaat
saja. Mentakkhirkan kcduanya, yang sunat dan yang tathawu’, bukan
dari yang fardhu. Sebenamyanash-nash yangmensyariatkan rukhsah itu
tidak menunjukkan dengan jelas perbedaan ini. Berfirman Tuhan dalam
A1 Quran.-

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang
halal) yang disebut noma Allah ketika menyembelihnya. Padahal
sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang dihar-
omkannya atasmu, kecuali apabila terpaksa kamu memakannya QS 6:
119)

Tiap-tiap apa yang diharamkan itu di waktu darurat diperbolehkan
tanpa mempeibedakan antara yang haram dan yang diharamkan.
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Pcrkataan bahwa di wakiu teipaksa memperbukakan puasanya pada
bulan Ramadhan itu adalah hukum azimah. Di sini fardhu puasa itu tetap
adanya. Di waktu icrpaksa mcmakan mayat atau mcminum khamar. di
sini bukan hukum azimah. Yaitu haramnya itu tetap. Perbedaan ini tidak
dijelaskanbentuknya. Ikhrah itu adalahsemacam paksaan. Dalamkedua
hal ini mcmperbolchkan apa-apa yang dilarang karena darurat Sc-
bagaimana firman Tuhan dalam A1 Quran :

-Kecuali orang yang tidak senang dan haiinya itu tenteram dengan
iraan.

-Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat
dosa, sesungguhnya Allah Pengampun lagi Penyayang.

-Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa
kamu mengkasar sembahyang.

Mengkasar itu diperbolchkan. Mengeijakan karena diperbo-
lehkan itu diambil dengan azimah. Menyempumakan sembahyang yang
empat rakaat itu juga diperbolchkan. Masakan dikatakan, hukum azimah
di sini tidak ditegakkan dan rukhsah di sini adalah rukhsah isqath. Di
ambil kesimpulan dari uraian di atas bahwa rukhsah itu seluruhnya
disyariaikanbagi yangberat yangdikeijakan. Keringanan bagi si mukal-
laf di sini ialah dengan memperbolehkan memperbuat yang haram.
Hukum larangan dan dalilnya itu harus ditegakan. Artinya, memperbo¬
lehkan yang terlarang itu merupakan rukhsah, karena itu tidak berxlosa
memperbuatnya.

Yang menjadi dasamya ialah firman Tuhan yang berbunyi,-
Sesungguhnya Allah itu Pengampun lagi Penyayang. Bagi si mukallaf,
yang menjadi rukhsah ini berarti meringankan dirinya. Menjalankan
azimah. berarti memikul apa-apa yang sulit dipecahkan. Kecuali apabila
yang sulit itu diperbolchkan dari memikul yang mudharat. Karena
diwajibkan kepada orang itu mengetjakan hal-hal yang raendatangkan
kemudharatan, dan menjalankan rukhsah. Berfirman Tuhan dalam A1
Quran.

-Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan
-Dan janganlah kamu membunuh dirimu
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Allah suka kepada orang-orang yang mengeijakan rukhsah se-
bagaimana dia suka kepada orang yang mendatangi azimah. Allah
menjadikan apa-apa yang terdapat dalam agama itu tidak sulit. Dari apa
yang kami kemukakan dalam hal definisi rukhsah dan menyatakan
macam-macamnya, menjelaskan bentuk dalam pembagian hukum
wadh’i. Di waktu dalam darurat maka hukum danirat itu dijadikan sebab
untuk meringankan dan meninggalkan yang wajib. Atau membuang
kesulitan dari orang itu merupakan sebab dalam mensahkan beberapa
peijanjian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pada hakikatnya
inilah yang menempatkan sebab bagi musabab.

5 . S A H D A N B A T A L

Apa yang dituntut oleh syari’ tcntang perbuatan mukaUaf itu dan
apa-apa yang disyari’atkan kepada mereka dari segi sebab-sebab dan
syarat-syarat. Apa yang dikeijakan oleh si mukallaf itu adakalanya
syar’i, itu mensahkannya dan adakalanya pula tidak mensahkannya.
Apabila terdapat kesepakatan tentang apa yang dituntut oleh syari' dan
apa yang disyari’atkannya. Dengan teijadinya penipuan terhadap salah
satu rukun atau syarat-syaramyaitu, maka hukum ini tidak disahkan oleh
syari’.

Pengertian sah menurut syariat itu ialah hadis-hadis syar’i ter-
susun di atasnya. Apabila yang mengeijakannya itu mukallaf, menger-
jakan perbuatan yang wajib atasnya, seperti sembahyang. puasa, zakat
dan haji. Simukallaf ini mengeijakan dengan rukun-rukun dan syarat-
syaratnya yang sempuma, maka gugurlah yang wajib itu dari dia. Dan
lepaslah tanggung jawabnya. Sekalipun dia tidak mulia di dunia, namun
berhak mendapat pahala di akhirat

Jika si mukallaf itu mengeijakan sebab yang disyariatkan, seperti
kawin, talak, beijual beli. hibah dan seluruh peijanjian dan ke^aian-
kegiatan lairmya. Si mukallaf ini hams mencukupkan mkun dan syarat-
syaramya. Di atas tiap-tiap sebab itu maka disusunlah hadis-hadis syar’i,
yang disusun oleh syari’ untuk suatu masalah, atau membuangnya,
mempertukaikan hak milik, auu memiliki tanpa ada penggantinya, atau
selain dari itu. Juga hak-hak yang tersusun atas sebab-sebab syar’i yang
sah.
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Jika yang dikeijakan itu syarat, seperti bersuci untuk sembahyang,
simukallaf hams mencukupkan syarat-syarai dan nikun-mkunnya, ada
kemungkinan mcmbenarkan syarat yang disyaratkan itu sccara sah.
Pengertian tidak sah di sini ialah tidak menertibkan hadis-hadis syar’i
atasnya, Jika yang dikeijakan itu hal-hal yang wajib, maka tidak gugur
daripadanya dan tidak lerlepas tanggung jawab daripadanya. Jika ada
sebab yang disyariatkan. tidak akan tersusun hukum-hukum di atasnya.
Jika ada syarat, maka tidak terdapat yang disyaratkan. Deraikianlah.
syan’ itu hanya menyusun hadis-hadis atas peibuatan-perbuatan. sebab-
sebab dan syarat-syarai yang dibenarkan. Sebagaimana yang diminta
dan disyariatkannya. Jika tidak ada yang demikian maka tidak ada iktibar
yang dipunyai menumt syariat.

Dari pemyataan ini diambil kesimpulan bahwa apa yang berasal
dari mukallaf bempa perbuatan-perbuatan, atau sebab-sebab, atau
syarat-syarat. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan dan tidak dituntut oleh
syariat, atau tidak disyariatkan, maka hal ini tidak sah menumt syariat.
Tidak tersusun di atasnya itu hadis-hadis. Sama saja, tidak sahnya itu
terdapat cedera pada salah satu rukun-mkunnya itu, atau hilang salah
satu dari syaratnya. Sama saja, baik dalam lapangan ibadat, maupun
dalam peijanjian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk ini tidak ada
perbedaan antara baihil dan fasid. Bukan dalam segi ibadat dan bukan
pula dalam segi muamalah. Sembahyang batal itu adalah seperti
bahyang fasid, tidak menggugurkan kewajiban mukallaf, dan tidak akan
raelepaskan tanggung Jawabnya.

Perkawinan batal itu seperti perkawinan fasid, tidak boleh
pergunakanhak milik mut’ah dan tidak berdasaikan hadis. Jual beli batal
itu, seperti Jual beli fasid, tidak boleh mempergunakan memindahkan
hak milik dalam pertukaran timbal balik. Tidak boleh menyusun hukum
syar’i di atasnya. Dibagi dua, artinya, perbuatan, peijanjian, atau ke¬
giatan-kegiatan lainnya. Ada yang sah yaitu yang beidasarkan hadis.
Ada pula yang tidak sah yaitu yang tidak berdasaikan hadis syar’i. Ini
menumt pendapat juxrthur.

Kata Ulama Hanafi, yang dua itu dibagi dalam ibadat, yaitu ada
yang sah dan pula yang tidak sah. Tidak ada perbedaan antara batal dan
fasid puasa seperti apa yang dikemukakan di atas. Karena dalam hal ini

s e m -

m e m -
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tidak berdasarkan hadis. Tidak mengugurkan yang wajib dan mukallaf
hams tnengkadhanya. Adapun dalam pcrjanjian dan kegiatan-kegiatan
lainnya itu, maka dibagi atas tiga bagian. Karcna peijanjian yang tidak
sah itu dibagi atas batal dan fasid. Ccdera itu tcrletak pada dasar
peijanjian. Artinya dari salah satu mkun-mkunnya. Ada pula terdapat
pada sighat, atau peijanjian kedua belah pihak. alau yang dipeijanjikan
itu. Peijanjian ini batal, karena tidak berdasarkan hadis syar’i. Jika
cedera itu terletak pada salah satu sifat dari sifat-sifat peijanjian itu,
karena adanya itu pada syarat luar dari apa yang sebenamya dan mkun-
mkunnya. Pcrjanjian ini fasid. Disusun di atasnya itu beberapa hadis.

Untuk ini mereka mengatakan, bahwa jual bcli yang dilakukan
olehorang gila, atau orang yang tidak mumaiz, atau mempcrjualbelikan
suatu yang tidak adaitu adalah batal. Adapun jual bcli dengan harga yang
tidak diketahui itu adalah fasid. Jika mengawinkan orang yang tidak
mumaiz atau mengawinkan salah seorang yang diharamkan itu adalah
batal. Perkawinan yang tidak mempunyai saksi itu adalah fasid. Ter-
hadap yang bathil ini orang tidak menyusun hadis. Teitiadap yang fasid,
orang menyusun hanya sebagian hadis terhadapnya. Untuk ini orang-
orang hams memasukan kepada perkawinan yang fasid ini mahar,
barang-barang yang disiapkan dan menetapkan ketumnan. Apabila
dalam jual beli fasid itu dibuatkan sebab fasidnya itu dalam persidangan
hams dijelaskan harga. Karena itu hams disusun hadis-hadis teihadap
peijanjian itu oleh yang memegang kekuasaan.

Telah dikemukakan di atas tentang pengertian sah dan batal.
Bentuk keduanya im dijelaskan dalam hukum wadh’i. Yang dikatakan
sah yaitu mcnertibkan hadis syar’i terhadap perbuatan, sebab dan syarat
yang diperbuat oleh mukallaf. Yang dikatakan batal yaitu tidak satupun
yang berdasaikan hadis. Hukum yang mensahkan jual beli itu ialah
dengan hukum yang berkenaan dengan sebab menumt syari’at.

M A H K U M - F I H

Mahkum fih, yaitu perbuatan mukallaf yang bersangkut dengan
hukum syar’i. BerfirmanTuhan dalam A1 Quran.
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Hai orang-orang beriman. tepatilah janji (QS 5:17).
Wajib dipergunakan dari ucapan ini bersangkut dengan pcrbuatan

mukallaf, yaitu menepati janji itu dijadikan menjadi hal yang wajib.
Befirman Tuhan dalam A1 Quran,

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak
secara tunai uniuk wakiuyang diteniukan, hendaklah kamu memliskan-
nya(QS2 :282).

Yang dipergunakan dari pembicaraan ini bersangkut dengan salah
satu pembicaraan si mukallaf, yaitu menuliskan utang-piutang. Hukum-
nya di sini ialah mandub. (sunat). Berfirman Tuhan dalam A1 Quran,-
Dan jangan kamu membunuh diri. Haram dipergunakan dari pembi¬
caraan ini bersangkut dengan salah satu perbuatan mukallaf yaitu
membunuh diri. Maka di sini hukuranya adalah haram. Berfiiman Tuhan
dalam A1 Quran,- Dan janganlah kamu mcmilih yang buruk-buruk lalu
kamu nafkahkan kcpadanya. Makhruh yang dipergunakan dari pembi¬
caraan ini bersangkut dengan salah satu pcrbuatan si mukallaf yaitu
menatkahkan harta yang bunik. Di sini hukumnya adalah makhruh.
Berfirman Tuhan dalam A1 Quran,- Barangsiapa di aniara kamu yang
sakit atau dalam pcijalanan maka (wajiblah bagi .lya berpuasa) sebanyak
hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Pembicaraan ini
bergantung dengan sakit dan pcrjalanan. Kedua hal ini hukumnya mubah
untuk memperbukakan puasa.

Tiap-tiap hukum dari hukum-hukum syar’i itu tidak dapat tidak
bersangkut dengan salah satu perbuatan mukallaf dari segi tuntutan.
menyuruh pilih atau menempatkan. Dari suatu kcietapan dikatakan
bahwa yang diberati itu tidak Iain selain dari dengan pcrbuatan. Artinya
hukum syar’i taklifi itu'tidak bersangkut selain dari pcrbuatan mukallaf
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Apabila hukum syar’i itu merupakan wajib, atau mandub, maka perin-
tahnya itu jelas. Karcna persangkutan wajib itu adalah perbuatan wajib
atas jalan yang pasti. Persangkutan mandub adalah perbuatan yang
disunatkan, bukan atas jalan perintah dan pasti. Maka taklif di sini dalam
dua hal dengan satu perbuatan.

Apabila hukum syar’i itu berupa haram, atau makhruh, maka si
mukaUaf di sini berada pada dua hal. Dia juga memperbuat. Karena dia
menahan dirinya dari memperbuat yang haram atau yang makhruh. Arti
dari perkataan mereka yang berbunyi,- Tidak ada takhf itu selain dengim
perbuatan. Perbuatan itu meliputi menahan diri. Artinya melarang di¬
rinya memperbuat. Dengan inilah seluruh perintah dan larangan itu
bersangkut dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Dalam segi perintah-
perintah maka si mukallaf memperbuat yang diperintahkan itu. Dari segi
larangan dia menahan diri dari larangan itu.

Syarat sahnya taklif itu dengan perbuatan. Disyaratkan dalam
peibuatan yang sah menurut syariat itu, taklif itu mempunyai tiga syarat,
yaitu:

Pertama, diketahui bahwa si mukallaf itu mempunyai ilmu yang
sempuma, sehingga si mukallaf itu sanggup melaksanakan menurut apa
yang diminta kepadanya. Di atas inilah nash-nash A1 Quran disusun.
Artinya yang tidak dinyatakan maksudnya itu.Tidak sah mukalaf itu
diberati dengannya, kecuali setelah ada pemyataan Rasul terhadapnya
itu. BerfirmanTuhan dalam A1 Quran,- Dirikanlaholchmu sembahyang.
Di sini belum dinyatakan oleh nash A1 Quran itu tentang rukun dan
syarat-syaratnya dan cara-cara mengeijakannya. Masakan akan diberati
orang-orang yang tidak mengerti rukun. syarat-syaratdan cara-caranya
itu. Oleh karcna hal ini diterangkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi,-
Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang.

Demikian juga haji, puasa. zakat, dan sekalian peibuatan yang
bersangkut dengan syariat. Tidak diketahui syari’, tidak sah diberati
dengannya tidak dituntut kepada si mukallaf menurut perintah. kecuali
setelah diterangkan terlebih dahulu. Untuk ini Allah memberikan ke-
kuasaan kepada Rasulnya, hal ini berdasarkan firman Tuhan yang
berbunyi:

156



Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar engkau mener-
angkan kepada utnatmanusia apayang lelah diturunkan kepada mereka
(QS16:44).

Rasulullah yang menerangkan kepada orang dengan sunah qau-
liah dan fi’Iiah yaitu karena lidak terdapat dalam Al Quran itu. Para
Ulama scpakat mengatakan. tidak boleh mentak-kliirican keterangan dari
waktu yang diperlukan.'

Kedua, hendaklahdiketahuibahwataklifiiubcrsumberdari orang
yang mempunyai kekuasaan taklif (paksaan). Dari orang yang hams
diikut oleh si mukallaf tentang hukum-hukumnya. Dengan ilmunya ini-
lah diarahkan maksudnya untuk mengikut peiintahnya itu. Inilah dia
sebab telah dikemukakan pada pennulaan perabahasan tentang dalil
syar’i, apa-apa yang dijadikan hujah teihadap si mukallaf. Artinya,
hukum yang menunjukkan kepadanya itu hukum yang diwajibkan
kepada si mukallaf melaksanakannya. Juga mempakan sebab bagi tiap-
tiap Undang-undang yang telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan
buku ini. Khusus menunjukkan bahwa hakim adalah sumber hukum.
Dibina pada majelis Menteri dan disetujui oleh DPR. Agar supaya
mukallaf itu tahu bahwa hukum itu bersumber dari orang yang mempu¬
nyai kekuasaan tasyri’ (membuai hukum). Dari orang yang harus diikut
oleh mukallaf dan menerima perintah-perintahnya.

Hams pula diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu
mukallaf ialah apa-apa yang dipikulkan kepada mukallaf, dan dengan
itulah dia mengetahuinya. Bukan mengetahuinya itu dengan perbuatan.
Apabila orang itu baligh dan berakal, dia sanggup mengetahui hukum-
hukum syar’i. dengan sendirinya, atau bertanya kepada orang-orang
yang mengetahuinya. Orang itu sudah dianggap orang yang mengetahui
tentang apa yang hams dipikulnya tanggung jawab tentang hukum.
Diaharus meraatuhi hukum-hukum dan wajib melaksanakan perintah-
perintah yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Dan tidak diterima uzur
karena bodohnya Mengatakan tidak tahu. Untuk ini Fukaha menga¬
takan. Dinegara-negara Islam tidak diterima uzur bodoh alasan menga-
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takan tidak lahu) tcntang hukum syar’i. Kalau sckiranya yang menjadi
syarat sahnya taklif iiu yaitu ilmu mukallaf, maka perintah itu tidak akan
jalan. Dan mcmperluas lapangan bagi orang-orang yang mcncari helah
dengan mengatakan tidak tahu hukum.

Tcrhadap Undang-undang yang berlaku dalam suaiu negara,
maka sekalian harus dianggap mcngeiahuinya. Hal ini untuk memu-
dahkan kemungkinan-kemungkinan yang akan teijadi. Yaitu dengan

engundangkan undang-undang tcrsebui dalam Bcrita Negara. Tidak
bolch menganggap bahwa tiap diri mukaUaf itu mengctahui dengan
pcrbuatan atau tidak. Dan untuk ini fasal 2Pcraturan Pemcriniah tentang
hukum kckcluargaan berbunyi,- Tidak dilcriraa dari scscorang yang
mengatakan bahwa dia tidak tahu undang-undang yang berlaku. De-
mikian juga yang dimaksud dengan ilmu mukallaf bahwa yang di-
paksakan kepadanya itu ialah yang bersumber dari orang yang
wajibkan kepadanya itu menurut perintah hukum yang berlaku. Ada
kemungkinan dengan ini dia mengetahuinya atau tidak,

Tiap-iiap hukum syar’i, itu memungkinkan bagi mukallaf untuk
mengetahui dalilnya, dan untuk mengctahui dalil hujah syari ’ah. Mukal¬
laf harus mengikut apa yang diperintahkan kepadanya itu. Sama saja,
apakah dia sendiri atau dengan menanyakan kepada orang yang berilmu.

Kedua, perbuatan mukallaf itu adalah memungkinkan. Dalam hal
ini si mukallaf itu sanggup memperbuarnya, atau menahan diri teihadap
pcrbuatan itu. Dan yang menjadi ciri-ciri dari syarat ini ada dua, yaitu ;

m

m e -

Pertama, tidak sah menumt syar’i. paksaan itu terhadap hal-hal
yang mustahil. Sama saja, apakah mustahil bagi zatnya, atau mustahil
untuk lainnya. Mustahil bagi zamya, artinya mustahil menurut akal,
yaitu apa yang tidak bisa digambaikan oleh akal wujudnya itu. Seperti
mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Misalnya, wajib dan haram
memperbuainya pada suatu waktu atas diri seseorang. Atau berkumpul
di antara dua hal yang berlawanan. Seperti tidur dan bangun pada suatu
w a k t u .

Mustahil bagi lainnya. atau yang biasa. Yaitu dapat digambarkan
oleh akal akan wujudnya. Tapi tidak menurut sunah alam, tidak biasa
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menuiut umum adanya. Scpcni orang tcrbang di udara lanpa alat. Orang
mcnaburkan benih tanpa adanya bcnih iiu scndiri. Wujudnya itu tidak
bisa digambarkanoJch akal. Aiau lidak mungkin mcnurulkcbiasaan para
mukallaf mcmpcrbuatnya. Allah tidak akan mcmaksa scscorang itu
kccuali sekedar kcsanggupannya. Allah iiu Maha Kudus lagi Maha
Bijaksana. Suci dari hal yang sia-sia. Dan tidak dipaksa mcmpcrbuat apa
yang tidak ada jalan untuk mcmpcituainya. Ahli-ahli Ushul mcnga-
takan,- Pada suatu wakiu maka scseorang itu lidak dipcrintah dan lidak
dilarang. Dalam tanggung jawab yang dipikulkan bcrkumpul dua hal
yang bcrlawanan. Mcmpcrbuat dan mcninggalkan scsuatu pada suatu
w a k i u .

Kedita. tidak sah mcnurut syari’ai mcmaksa si mukallaf mcngcr-
jakan lain dari pckcijaannya, apa yang tidak sanggup dikerjakannya.
Atau menahan diri lain dari apa yang diperbuatnya. Karena mcmpcrbuat
yang lain itu, atau menahan diri dari yang lain itu tidak mungkin dia
melaksanakan. Dan untuk ini scseorang itu lidak bolch dipaksa
bayarkan zakat ayahnya, menyembahyangkan saudaranya, atau
melarang tetangganya mcncuri. Tiap-iiap apa yang dipaksakan olch
scseorang itu dari apa yang mcneniukan lainnya, adalah merupakan
nasihat yang baik. Mcngcijakan yang makruf dan menccgali yang
mungkar, ini perbuatan yang dipaksakan kepadanya.

Dcmikian juga tidak sah menurui syari’at mcmaksa scseorang
mengerjakan pckcrjaan-pckcijaan jibilian (orang gunung) bagi
orang, yang merupakan musabab bagi sebab-.sebab yang dikaiikan
kepada tabi’at scscorang. Dalam hal ini bukan usaha dan ikhiiar bagi
scseorang. Scpcni mcmpcrbuat diwaktu marah, merah muka ketika
mendapat malu. Cinta dan bcnci, sedih dan gembira. Takut ketika ada
sebab-sebabnya. Pencemaan dan pemafasan Panjang dan Pendek.
Hitam dan putih. Sclain dari gharizah yang fithrahkan ADah kepada
manusia. Wujudnya dan a’damnya, (adanya dan tiadanya) itu tunduk
kepada undang-undang kejadiannya (kodrai alam). Bukan tunduk
kepada kemauan mukallaf dan ikhliamya. Yailu di luarkodratnya. Dan
bukan dari kemungkinan-kemungkinan yang dipunyainya.

Pemah terdapat d̂  dalam beberapa nash yang menunjukkan dalam
hal ini mcnurut kenyaiaan tanggung jawab yang dipikulkan itu apa yang

m c m -

s c s c -
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tidak disanggupi oleh seseorang tentang beberapa hal. Yaitu tidak
terpikul olehnya. Seielah diteliti pendapat tersebut maka temyata bahwa
tanggung jawab yang dipikulkan kepada seseorang itu hanya menurut
kesanggupannya. Misalnya kata Nabi yang beibunyi,- Jangan engkau
marah. Menurut kenyaiaan ini adalah merupakan paksaan menahan din
dari hal yang sudah menjadi tabi’at. Bukan perbuatan yang tunduk
kepada kehendak. Marah ketika ada orang yang menuduhnya. Tapi pada
hakikatnya. paksaan menahan diri dari yang mengakibatkan marah itu.
Menyusul marah yang meluap-luap untuk membalas. Yang dimaksud
dengan menahan marah ialah menahan diri dari pengaruh buruk.

Ada sabda Nabi yang berbunyi,- Hendaklah menjadi hamba Allah
yang terbunuh, dan jangan hendaknya menjadi hamba Allah yang
merabunuh. Di sini paksaan itu dinyatakanmembunuh teihadap lainnya.
Tapi pada hakikatnya paksaan ini ialah jangan berlaku zalim dan jangan
memulai permusuhan. Yang dimaksud ialah jangan berlaku zalim. Lagi
kata Nabi SAW,- Cintailah Allah diwaktu kamu mendapat nikmat Di
sini paksaan itu dinyatakan dengan cinta. Tapi hakikat takhf di sini ialah
memperhatikan nikmat yang dilimpahkan Allah kepadamu supaya kamu
selalu ingat dan bersyukur.

Kata Tuhan dalam A1 Quran,- Dan janganlah kamu mati kecuali
kamu orang Muslim. Menurut kenyataannya taklif mereka sekarang
ketika menihggal im hendaklah menjadi orang Islam. Tapi pada
hakikamya taklif mereka itu beijalan padajalan menetapkan keimanan
dan menguatkan akidah, dengan itulah mereka itu kematian atas agama
yang mereka anut. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran

Supaya kamu jangan berdua cita terhadap apa yang telah luput
dari kamu dan supaya kamu Jangan terlalu gembira terhadap apa yang
diberikannya kepadamu (QS 57 :23).

Menurut nyatanya, taklif di sini supaya seseorang itu jangan
bersedih hati teihadap apa yang telah luput, dan gembira teriiadap apa
yang akan datang. Ini bukan merupakan kadar, tapi hakikat taklif di sini
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ialah menahan diri leriiadap akibat kesedihaa Dan apa yang di-
akibaikan dari meraandang enteng nikmat dan sombong dalam kegem-
biraan. Beginilah tiap-tiap apa yang terdapat dari contoh nash-nash ini
yaitu penafsiran bahwa dalam hal ini taklif ada terdapat bagi apa yang
mengiringi perbuatan tabi’at, dan di atasnya disusun hadis-hadis. Atau
atas apa yang mendahuluinya dari hal scbab yang menarik dan mem-
buang. Yang menyusul dan yang mendahului adalah urusan usaha
seseorang dalam batas-batas kesanggupan.

Sulit difahamkan di antara syarat kadar kesangupan berbuat itu
untuk meringankan beban yang dipikul oleh si mukallaf menurut syari ’at
karena menyatakan yang demikian itu adalah wajib. Dalam perbuatanitu
tidak ada tanda yang menyuliikan bagi mukallaf. Karena hal ini tidak
menafikan antara keadaan perbuatan menurut kadar ketentuan dan
keadaan kcsulitan. Tiap-tiap apa yang dipaksanakan kepada seseorang,
tidak akan sunyi dari semacam kesulitan. Paksaan itu adalah perlu, dalam
hal apa yang dipaksanakan itu raerupakan semacam kesulitan.

Selain dari kesulitan ini maka ada lagi dua macam kesulitan yang
biasa dialami orang. Yaitu dalam batas-batas tenaga mereka. Kalau
seseorang selalu memikul kesulitan maka kesulitan itu tidak lagi tcrasa.
Tidak lagi merupakan kemudharatan baginya. Baik dalam hana benda
maupun dalam apapun yang mereka hadapi. Seperti kesulitan-kesulitan
yang dipikul orang terus-menerus oleh pegawai dalam menjalankan
tugas mereka itu. Dan orang-orang bekeija dalam menjalankan peker-
jaannya.

Paksaan-paksaan yang berkenaan dengan syari’at, tidak akan
sunyi dari kesulitan-kesulitan yang semacam ini. Di dalamnya terdapat
kesulitan yang memayahkan, namun masih dipikul. Kesulitan itu selalu
dialami orang namun mudharatnya itu tidak terasa dan tidak menyakiti.
Apa yang dimaksudkan oleh syari' dengan paksaan dan kesulitan-
kesulitan yang dipakainya ini. Maksudnya hanya untuk mewujudkan
ketertiban, kesejahteraan, aman dan damai hidup bermasyarakat. Di-
paksakan si mukallaf memikul kesulitan dalam batas-batas tenaga
mereka, pada jalan tertib, aman dan damai.

Seperti seorang dokter, memaksa orang sakit meminum obat
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pahiL Obat ini disusun sedemikian rupa, dan si pasicnini diperintahkan
icrus-mcnerus minum obai iiu supaya scmbuh dan pcnyakit yang scdang
didcritanya ilu. Scmbahyang, zakat, puasa, dan scluruh apa yang diper¬
intahkan dan yang dilarang icrhadap si-mukallaf. Dalam menjalankan
pcrinlah ini merupakan semacam kesulitan. Hal ini sukar dan mema-
yahkan bagi si mukaUaf. Akan tctapi bcrat bcban yang dipikulnya ilu
adalah dalam batas-batas tcnaganya. Merupakan jalan yang ditempuh
uniuk sampai kepada tujuan dan kemashlahaian. Olch karena itu maka
scseorang itu harus istikamah dalam hidupnya. Orang mensyari’atkan
terhadap apa yang diinginkan oleh si mukallaf dan kesulitan yang
dipikulnya. Yang diinginkannya hanyalah memperbaiki keadaannya.
Scbagaimanadokicricrscbutdi alas, apa yangdiinginkannya orangsakit
ilu dengan terus-mencrus berobat. Yang diinginkannya hanyalah sem-
buh dari pcnyakit.

Macam kedua, kesulitan luar yang biasa dialami orang. Dan tidak
mungkin selamanya dipikulnya. Karena apabila terus-menerus, sela-
manya mereka tanggungkan, maka hal ini akan menumbuhkan, akan
teiputus dan mereka akan mendapatkan kemudharatan dan penyakit
dalam diri dan harta benda mereka. Atau masalah apa saja. Seperti
kesulitan dalam puasa waishal (terus-menerus) tetap mengerjakan ibadat
sepanjang malam, raenjadi Pedri. Berpuasabeijcmur di panas matahari,
haji beijalan kaki. Bercita-cita untuk meninggalkan hukum yang enteng
itu manakala tiba waktu darurat Kemudian ini tidak dipaksaakan oleh
syari’ dengan paksaan yang dijalankan.

Tidak dipaksa si mukallaf memikulnya. Karena maksud pertama
dari syari’ ialah membuang kemudharatan dari hidup bennasyarakat. Di
dalam pelaksanaan itu terdapat kesulitan yang sulit memecahkannya.
Mereka dipaksa dengan apa yang tidak mereka sanggupi. Allah telah
mensyari’atkan hukum-hukum. diadakan keringanan ketika ada uzur
yang tidak dapat ditolak. Diperbolehkan memperbukakan puasa bagi
orang yang sakit atau dalam peijalanan pada bulan Ramadhan. Diperbo¬
lehkan bertayamum ketika tidak ada air atau dalam keadaan sakit.
Diperbolehkan hal-hal yang dilarang di wakm-waktu darurat. Atau di
waktu sangat diperlukan. Kecuali untuk menghilangkan kesulitan ini
maka tidak boleh dipaksa si mukallaf itu dengan hukum-hukum yang di
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dalamnya terdapat kcsulitan-kesuIUan membuangnya
pcmbuat undang-undang.

Kcsuliian yang semacara ini apabila dialami mukallaf dalain
iticngcijakannya, maka Allah mcmbuang kesulitan iiu dcngan tasyri’
yang Icbih ringan. Apabila si mukallaf mcmbawanya itu uniuk dirinya
dcngan maksud mcnghilangkan larangan Allah yang dcmikian itu, di sini
Allah mcngharamkannya. Dalam hal ini Rasulullah mclarang beipuasa
wishal, bcribadat scmalan suntuk mcnycrupai Rahib-raliib agama
Hindu. Nabi mengaiakan,- Demi Allah scsungguhnya aku Icbih khusyu’,
dan Icbih takut daripada kamu kcpada Allah, namun aku bcrpuasa juga
dan berbuka juga, aku scmbahyang juga dan lidurjuga dan mengawini
pccmpuan juga. Barangsiapa yang membenci sunahku, maka dia bukan
dari golongan aku.

Kata Nabi kcpada orang bcmazar untuk bcrpuasa berjemur di
panas tcrik matahari. Kata Nabi sclanjutnya,* Kerjakanlah olchmu
pckcrjaan-pekeijaan mcnurut apa yang kamu sanggupi. Inilah
yang bcnar. Dalam hal ini maka galilah scdalam-dalamnya dcngan
Icmah-lcmbut. Tidak scorangpun yang dapat mendirikan agama itu
kccuali dcngan mcnguasainya.Jika tumbuhbukandibumimakadiaakan
tcrputus, dan tidak jelas letap buat selama-lamanya. Di hukura dcngan
dosa orang-orang yang meninggalkan rukhsah dan berpegang teguh
dcngan azimah. Mcmikul apa yang di dalamnya kemudharatan. Lagi
kata Nabi,- Tidak dikatakan baik beipuasa dalam pcijalanan. Lagi
katanya,- Allah suka mendatangi rukhsahnya, sebagaimana dia suka
mcndatangi azimahnya.

m c n u r u t n i a t

a g a m a

4 . M A H K U M A L A I H

Mahkum alaih, yaitu perbuatan mukallaf yang menyangkutkan
hukum syar’i. Dan disyaratkan si mukallaf itu untuk mensahkan tak-
lifnya mcnurut syari’at atas dua syarat.

Pertama. hendakiah dia mampu memahami dalil taklif bahwa dia
mampu memahami undang-undang yang dipaksakan kepadanya itu dari
A1 Quran dan sunah. Itu sendiri atau dcngan perantaraan. Orang yang
tidak sanggup memahami dalil taklif itu maka tidak mungkin dia
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melaksanakan apa yang dipaksakan kepadanya im dan tidak akan ber-
hasil apa yang dimaksudkannya itu.

Kemampuan memahami dalil laklif itu hanya dapat dengan
mempergunakan nash-nash yang disusun olch ahb-ahli fikir, yaitu
dengan mempergunakan akal mereka. Akal itu sebenamya hanya alat
untuk memahami dan berfikir. Dengan akal itu orang menghadapkan
keraauannya kepada menurut perimah otaknya. Akal itu memerintah
tidak kelihatan tidak bisa dicerap dengan alat indera. Syari’ itu
menyusun perintah-perintah zahir paksaan. Menurut syari’ seseorang itu
dianggap baligh, apabila dia telah hilm (bermimpi mengeluaikan mani)
tanpa dijelaskan cacat-cacat yang terdapat padanya. Bila telah berakal,
maka berarti dia telah mampu untuk memikul tanggung jawab hukum.

Berdasarkan ini maka tanggungjawabhukum itu tidakdipikulkan
kepada orang gila, kanak-kanak karena mereka itu tidak berakal yang
merup̂ an wasilah untuk memahami dalil taklifi. Juga ddak dipikulkan
kepada orang yang lalai, orang yang sedang tidur dan orang mabuk.
Karena mereka ini dalam keadaan tidak mampu memahami. Dalam hal
ini RasuluUah SAW pemah bersabda.- Diangkat kalam atas tiga perkara
yaitu,- Orang tidur sampai dia bangun, kanak-kanak sampai dia hilm.
dan dari orang gila sampai dia sembuh. Kata Nabi SAW. Barangsiapa
yang tertidur dalam sembahyang, atau terlupa, maka sembahyanglah
apabila sudah ingat, karena pada waktu itulah waktunya. Adapun ke-
wajiban membayar zakat, nafkah dan jaminan teihadap anak-anak dan
orang gila. di sini tidak ada paksaan, sepeiti halnya membayar pajak
tanah dan harta kekayaan.

Firman Tuhan yang betbunyi,- Hai orang-orang beriman, ja-
nganlah kamu mendekati sembahyang sedang kamu dalam keadaan
mabuk, sehingga kamu mengerti apa-apa yang kamu ucapkan. Tidak
dipikulkan tanggung jawab hukum kepada orang yang sedang mabuk.
mereka ini tidak usah sembahyang. Paksaanterhadapkaum Muslimin itu
hanya ketika sedang sehat. Janganlah minum khamar dekat-dekat akan
sembahyang, sehingga dekat waktu sembahyang kamu mabuk. Seakan-
akan Allah mengatakan.- Dekat-dekat tibanya waktu sembahyang ja¬
nganlah kamu minum khamar. Menjatuhkan talak orang mabuk menumt
ma7hah Hanafi dihukum sebagai tidak sah. Adapun si penjahat itu adalah
karena meminum yang diharamkan.
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Orang-orang yang tidak mengcrti bahasa Arab, dan lidak mema-
hami ayat taklif syar’i, dan A1 Quran dan sunah, sepcrti orang Jcpang,
orang Hindu dan orang Cina, bagi raereka ini lidak baik dipikulkan
tanggung jawab menurut syari’at, kecuali apabila mercka itu mengerti
bahasa Arab dan sanggup memahami nash-nashnya. Atau teijcmahan
ayat-ayal taklif ke dalam bahasa mercka. Mcnteijemahkannya ini
pcming supaya mercka sanggup mcmbaca kitab agama dengan bahasa
mcreka uniuk mcnjelaskan kepada mercka itu apa-apa yang diwajibkan
oleh Islam.

Ada sckelompok orang mcmpelajari bahasa orang-orang yang
tidak mengcrti bahasa Arab dan menebarkan dikalangan mercka itu
pelajaran-pelajaran Islam dan ayat-ayat taklif, mercka memperbin-
cangkan dengan bahasa mereka. Inilah cara ketiga yaitu cara yang betul.
Dalam pidalonya Nabi pada Haji Wada’ mengaiakan,- Allah men-,
yaksikan bahwa telah aku sampaikan risalahnya. Dalam pada itu Nabi
raenyuruh orang Muslimin yang hadir di tempat itu menyampaikan
kepada yang tidak hadir. Orang yang hadir itu melipuli seluruh orang
yang mendapat petunjuk kepada Islam dan mengetahui hukum-hukum
nya.

Yang tidak hadir meliputi setiap orang yang tidak mengetahui
bahasa A1 Quran dan tidak sanggup memahami ayat-ayatnya. Apabila
ditinggalkan yang tidak datang ini dalam keadaan tidak mengcrti baha¬
sa Arab dan tidak sanggup memahami ayat-ayat AI Quran, maka ayat-
ayal itu harus diteijemahkan ke dalam bahasanya. Tidak scorang juga
yang tidak boleh mengetahui bahasa Al Quran untuk mempelajari apa-
apa yang diwajibkan. Menurut syar’i, orang ini tidak termasuk mukallaf.
Allah tidakmcmikulkan tanggungjawab kepadanya itu kecuali menurut
kesanggupannya. Berfirman Tuhan dalam AI Quran,-

Tidak Kami mengurus seorang Rasulpun melainkan dengan
bahasa kaumnya. Supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang
kepada mereka (QS14 :4)
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Kedua, dia ahli tentang tanggung jawab yang dipikulkan
kepadanya itu. Ahli menurut bahasa yaitu baik tindakannya. dikatakan
bahwa si polan itu ahli untuk melihat pendirian. Artinya baik peng-
lihaiannya itu. Adapun menurut istilah ushul, ahli itu terbagi dua. Ahli
wajib dan ahli menjalankannya. Ahli wajib, yaitu baik lindakan
seseorang itu. Karena itu dia tetap mempunyai hak dan kewajiban-
kcwajiban yang diwajibkan kepadanya itu. Asasnya khusus yang
diciptakan Allah kepada seseorang, dan dikhususkan kepada manusia.
Dengan itulah manusia itu baik. Karena itu dia tetap mempunyai hak dan
kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Inilah kcislimewaan
yang dinamakan oleh Fuqaha Zimah. Zimah yaitu sifat fitrah insani yang
dengan itulah manusia itu tetap mempunyai hak-hak kepada lainnya.
Diwajibkan kepadanya kewajiban-kewajiban leihadap lainnya.

Keahlian wujub ini tetap adanya bagi tiap-tiap manusia. Sifat
kcahlian ini bagi manusia itu adalah sama. Baik bagi laki-laki maupun
perempuan. Sama saja, apakah dia itu penjahat, atau anak-anak, atau
mumaiz, atau orang yang sudah baligh, atau orang yang cakap beriindak,
atau orang bodoh, atau orang berakal, atau orang gila, atau orang sehat,
atau orang sakit. Karena dibina khusus di atas fitrah manusia. Tiap-tiap
manusia di masa berada, dia mempunyai sifat keahlian yang diwajibkan.
Karena keahlian bagi wujud itu, maka adanya pri kemanusiaan.

Adapun keahlian bertindak, yaitu baiknya tindakan mukallaf.
Menurut syari’at, ialah perkataan dan perbuatan-perbuatannya. Dari
sinilah bersumbemya peijanjian, atau tindakan-tindakan lainnya di
i’tibarkan sebagai syari’at. Dan di atasnya itulah ditertibkan hukum-
hukum. Sembahyang puasa, haji, atau perbuatan apa saJa yang diwa¬
jibkan, di i’tibarkan sebagai syari’at tempai jatuhnya hal-hal yang
diwajibkan. Apabila teijadi kejahatan terhadap orang lain, baik me-
ngenai diri, maupun mengenai harta atau pristise (nama baik) seseorang
itu, Dengan berdasarkan kejahatan itu maka dia diambil dan dijatuhkan
sanksihukuman. Keahlian bertindak ini menjadipersoalandan asas pada
orang mumaiz dengan akalnya.
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Keadaan Seseorang Itu Dinisbahkan Kepada Keahlian yang
Diwajibkan

Seseorang itu dinisbahkan kepada keahlian yang diwajibkan itu
mempunyai dua hal. Hanya dua saja. Ada orang yang ahli wujub yang
dipunyai itu kurang. Sctclah diperbaiki maka baru tetap mempunyai
hak. Karena yang diwajibkan kepadanya itu ada beberapa kewajiban-
kewajiban, atau scbaliknya. Contoh pertama yaitu janin, yang masih
berada dalam perut ibunya. Dia tetap mempunyai hak, dia be±ak
mcnerima waris dan wasiat. Tapi baginya itu tidak diwajibkan kepada
lainnya. Keahlian wujud itu tetap mempunyai kekurangan.

Contoh kedua, mayat. Apabila orang yang mempiutangkan itu
meninggal, maka dia berhak (tetap mempunyai hak) terhadap piutang-
nya itu. Tapi sebagian Fukaha berpendapai,- Bagi si mayat yang telah
meninggal itu masih mempunyai keahlian wujud itu dengan penuh.
Apabila orang meninggal dalam keadaan berutang dan betpiutang, ma¬
ka dia masih mempunyai itu atas piutang-piutangnya itu. Begitu pula dia
masih berhak menagih piutang-piutangnya itu. Pericataan ini tidak
mempunyai bentuk. Sebenamya kemaiian itu berl'aku khusus bagi
seseorang. Dia tidak mempunyai tanggungan. Keahlian wujudnya itu
masih dianggap beihak terhadap waris yang berutang itu. Ahli waris itu
menggantikan orang yang meninggal itu terhadap apa yang dipunyainya
itu. Dalam hal ini ada baias-batasnya. Dengan kata-kata lain,- Warisan
itu tidak mempunyai utang terhadap lainnya.

Ada orang yang keahlian wujud yang dipunyai itu sempuma.
Apabila baik orang ini maka dia tetap mempunyai hak-hak. Dan ada
kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Ini tetap ada bagi setiap orang,
sejak dia dilahirkan. Ada pada anak-anak, ada pada orang yang tclah
mumaiz, dan ada pada orang yang telah baligh. Ada dalam perkem-
bangan hidup. Mempunyai keahlian wujud yang sempuma. Se-
bagaimana yang kami kemukakan di atas, bahwa tidak ada orang yang
tidak mempunyai keahlian wujud.

Keadaan Seseorang Dinisbahkan Kepada Keahlian Bertindak

Orang yang dinisbahkan kepada keahlian bertindak itu mempu¬
nyai tiga hal, yaim :
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Pertama, pada mulanya dia tidak aMi bertindak, atau sudah
hilang. Inilah dia anak-anak di masa masih kanak-kanak. Orang gila
dalam usia apa saja. Kedua golongan ini tidak berakal. Karena itu tidak
ahli bertindak terhadap kedua golongan ini tidak disusun hadis syar’i,
baik berupa perkataan maupun perbuatan. Peijanjian-pcijanjian dan
tindakan-tindakannya itu adalah batal. Apabila salah satu golongan ini
melakukan kejahatan teihadap diri atau harta benda orang lain, maka di
sini diperintahkan mengambil harta benda orang itu, bukan diutang.
Apabila kanak-kanak, atau orang gila melakukan kejahatan (pem-
bunuhan, atau melenyapkan harta orang lain,.maka masih ada jaminan
diat bagi orang yang terbunuh itu, atau benda yang dilenyapkannya itu.
Tapi tidak melakukan kisas terhadapnya. Inilah pengertian peikataan
Fuqaha. Anak-anakdan orang gila itu dianggap tidak bersalah selamadia
tidak berakal. Bila tidak terdapat maksud maka dianggap tidak terdapat
kesengajaan.

Kedua. ada pula orang yang kurang ahli dalam bertindak. Yaitu
orang yang telah mumaiz, tapi belum baligh. Dimasukkan ke dalam
golongan kanak-kanak. Orang mumajz yang belum.baligh itu dimasuk¬
kan kepada lingkaran orang yang kurang akal. Belum berarti akal itu
cacat atau hilang. Tapi akalnya itu lemah, kurang. Digolongkan kepada
kanak-kanak mumaiz. Keduanya ini harus diketahui untuk mewujudkan
dan menetapkan asal keahlian bertindak. Bila dianggap telah mumaiz
maka segala tindakannya yang bermanfaat, dia dianggap sah. Dia
mempunyai kemanfaatan yang mumi. Seperti menerima hibah dan
sedekah tanpa seizin walinya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang berbahaya, sepeni mcnghambur-
hambuikan harta benda terhadap hal-hal yang tidak begitu penting, pada
pokoknya hal ini tidak sah, sekalipun diperbolehkan olch walinya.
Menghibahkan sesuatu, wasiat, wakaf, lalak, danmemerdekakan budak.
Scmuanya ini adalah batal. Jangan sampai diperbolehkan oleh walinya.
Kegiatan-kegiatan yang berkisar sekitar antara yang bermanfaat dan
yangmudharat adalah sah, tapi harus dihentikan atas seizin walinya. Jika
walinya itu memperbolehkan mengadakan peijanjian-peijanjian, atau
menjalankan kegiatan-kegiatan, harus dilaksanakan. Dan jika tidak
diperbolehkan maka batal-
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Pada prinsipnya peijanjian dan lindakan-tindakan ini adalah sah
dipcrbuat oleh orang mumaiz, aiau orang yang kurang akal, dibina di atas
dasar keahlian bcrtindak. Bergantung kepada kcizinan walinya. Dan
diperbolehkan beitindak karena paksa, maka peijanjian dan tindakannya
itu dianggap dari orang yang sudah cukup ahli. Ada orang yang scm-
puma keahliannya dalam beitindak yaitu orang yang baligh dan bcrakal.
Keahlian beitindak dengan sempuma itu diletakkan pada baligh dan
bcrakal. Pada dasamya keahlian bcrtindak itu ialah akal. Tapi dikaitkan
dengan baligh. Orang yang sudah baligh itu dikira sudah bcrakal. Hukum
itu diikatkan dengan menerangkan sebab-sebab nyaia yang ditekankan.
Sama saja, baik baligh dengan usia atau dengan pergaulan. Dianggap ahli
selama belum icrdapat hal-hal yang menunjukkan akalnya itu rusak atau
kurang.

K E A H L I A N Y A N G B E R T E N T A N G A N

Telah dikemukakan di atas bahwa ahli wujud itii tetap adanyabagi
scseorang, sudah menjadi sifat, karena dia manusia. Janin yang masih
dalam perut ibunya itu sudah mempunyai ahli wujud kurang. Setelah
lahir ditetapkan mempunyai ahli wujud, sekarang dalam bentuk yang
sempuma. Di masa kanak-kanak, setelah usia mumaiz dan setelah
baligh. Diwaktu tidur dan di waktu jaga. Pada orang gila, orang dalam
keadaan sadar, orang yang cakap dan orang yang bodoh. Selama hidup
keahlian itu tetap ada, tidak hilang atau berkurang.

Adapunkcahlian bcrtindak, juga telahdikemukakandi atas. Tidak
tetap bagi seseorang. Belum ada pada janin scbclum dia dilahiikan.
Tidak ada pada kanak-kanak yang belum bemsia tujuh tahun. Adanya
dari usia mumaiz yaitu setelah berusia tujuh tahun sampai baligh.
Artinya orang yang berusia lima belas tahun, tetap mempunyai keahlian
dalam bentuk kurang. Tindakan-tindakannya itu ada yang sah dan ada
pula yang tidak. Sebagiannya bergantung kepada keizinan wali, atau
dipeibolehkan. Setelah usia baligh maka keahlian itu ditetapkan, raem-
punyai keahlian kurang dalam bentuk yang sudah matang. Selain itu
maka keahlian ini mempunyai sifat bermacam-macam. Di antaranya
sudah mempakan ketentuan. Dalam hal ini bukan atas hasil usaha dan
ikhtiar manusia. Seperti gila, kurang akal, pciupa. Ada pula yang berupa
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hasil usaha dan ikhtiamya seseorang. Seperti orang mabuk, orang bodoh
dan orang berutang.

Beginilah hal-hal yang dikemukakan orang dalam bertindak. Ada
orang yang keahliannya imhilang sama sekali. Sepeni orang gila, orang
tidur dan orang yang tidak sadar. Mereka ini beiul-betul lidak mempu-
nyai keahlian dalam bertindak. Tidak dapat disusun hadis atas segala
tindakan mereka menumt syari’at. Tidak diwajibkan kepada orang gila
melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam hal urusan
harta benda. Di sini walinya yang melakukan. Tidak diwajibkan kepada
orang tidur atau orang pingsan itu melakukan hal-hal yang diwajibkan
dalam urusan utang-piutang dan harta benda. Baru diperbolehkan
bertindak kalau sudah bangun atau sudah sadar.

Di antara apa yang dikemukakan oleh seseorang itu kurang ahli
untuk bertindak, tidak hilang seperti orang yang kurang akal. Untuk ini
sebagian tindakan orang yang kurang akal itu ada yang sah. Seperti
kanak-kanak yang telah mumaiz, Ada pula yang dikemukakan orang
tidak mempengaruhi keahliannya.' Bukan dengan menghilangkan dan
bukan dengan mengurangkannya. Tapi mengubah sebagian hukum
untuk dipedomani dan perbaikan-perbaikan yang teijadi dengan per-
ubahan ini. Bukan untuk menghilangkan atau untuk mengurangkannya
seperti orang bodoh, orang yang di bawah kemampuan itu sebenamya
cukup ahli bertindak, tapi hams dijaga tentang harta benda, supaya
jangan sampai tersia-sia. Larangan ini hams diadakan, bertindak dalam
masalah harta benda. Oleh sebab itu orang ini tidak sah mengadakan
pereetujuan dalam bidang harta kekayaan. Di antaranya memberikan
sumbangan-sumbangan. Bukan karena hilang aUu kurang ahli, tapi
guna untuk memelihara harta kekayaan.

Demikian pula halnya orang bemtang. Apabila sudah baligh dan
berakal maka orang ini cukup ahli dalam bertindak. Juga dilarang, guna
untuk menjaga dan memelihara utang-piutangnya itu. Dia dilarang
bertindak. dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam segi harta benda,
karena akan memsak utang-piutangnya itu. Keahlian bertindak ini
asalnya ialah memperbedakan suatu berdasaikan akal. Yang menyumh
beibuat jahat itu ialah akal orang baligh Orang yang baligh dan berakal
itu maka keahlian bertindaknya itu sudah cukup matang. Apabila di-
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scrahkan bertindak kepada orang yang tidak berakal, seperti orang gila,
atau orang yang kurang akal. Aiau dia tidak memahami sesuatu, seperti
orang tidur dan orang mabuk. Tindakannya itu akan mempengaruhi
kcahliannya bertindak. Menghilangkan atau menguranginya.

Apabila bersikap lunak kepada seseorang, maka orang itu tidak
akan menggunakan akalnya, bukan karena lemahnya dan bukan pula
karena tidak faliam, Sikap Icmah ini tidak akan berpengaruh kepadanya
dalam segi keahlian bertindak. Tidak akan menghilangkan dan mengu¬
ranginya. Jika diperlukan dengan mengubah sebagian hukum untuk
perbaikan-perbaikan, maka hal ini menghendaki perubahan. Seperti
bodoh, di bawah pengampuan dan orang berutang. Untuk ini imam Abu
Hanifah tidak melihat satupun larangan dari ketiga perkara ini. Karena
tidak berpengaruh kepada siapapun dalam bidang keahlian. Yang
dilihatnya hanya perbaikan-perbaikan yang disusun di atas larangan.
Tidak dinilai dengan kemudharaian yang dialami oleh seseorang tentang
larangan itu. Dia mengibaraikan kepada tidak ahli.

1 7 1



B a b I I I

Undang-undang Ushul
Lughawi

P e n d a h u i u a n

Nash A1 Quran dan sunah iiu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa
Arab inilah orang mcmahami hukum. Dengan bahasa inilah terdapat
pemahaman yang benar. Yaitu apabila diresapkan cara-cara dan per-
aturan-peraturan yang bcrlaku dalam bahasa Arab. Dan jalan-jalan yang
menunjukkan, yaitu apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz, baik yang
mufrad maupun yang murakab (kata-kata yang bcrdiri sendiri maupun
yang tersusun). Dalam hal ini ahli Ushul mengatakan,- Metode-metode
bahasa Arab yang sudah ditetapkan, ibarat-ibaratnya, mufrad-
mufradnya itu, di sini orang minta bantuankepada ketetapan ini. Dan
apa-apa yang telah ditetapkan oleh ahli-ahli bahasa mengenai qawa’id
dan baris-barisnya.

Di samping dengan hal-hal yang berlaku untuk memahami
hukum-hukum dari nash-nash syari’at. Disesuaikan dengan apa yang
difahamkan itu, di antaranya nash-nash yang terdapat dalam bahasa Arab
itu sendiri. Juga dihubungkan kepada penjelasan-penjelasan tentang
apa-apa yang tidak berdasarkan nash-nash. Dan membuang apa-apa
yang bertentangan menurut zahimya. Dan meniakwilkan apa-apa yang
ditunjukkan oleh dalil terhadap yang ditakwilkan itu. Selain ini, juga apa-
apa yang bersangkut dengan mempergunakan nash-nash hukum.
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Qawa id mcniberi bans hunif-huruf itu dibantu ol£h orang-orang
yang mcnciapkan mctode bahasa Arab. Yaiiu apa-apa yang tclah dite-
tapkan olch ahli bahasa. Tidak mempunyai corak agama. Qawa’id itu
gunanya uniuk mcmahami kata-kata dcngan baik. Untuk itu juga
dihubungkan dcngan pemahaman mata pclajaran. Artinya peraturan-
pcraturan bahasa Arab. Karcna matcri Undang-undang itu diberi corak
dcngan bahasa Arab. Untuk mcmahami arti-arti dan hukum-hukum,
maka hcndaklah mcnjalani jalan-jalan yang ditcmpuh olch orang Arab.
Mcmahami kata-kata, mufradad-mufradad dan mctodc-metode.

Tidak dipcrbolehkan menurut undang-undang, dan tidak dibcnar-
kan olch akal fikiran syar’i menyusun undang-undang/peraturan-p>cr-
aturan bahasa dan mcngharap supaya orang mcmahami lafadz-Iafadz
dan kata-katanya itu, Menurut metodc-metode yang berlaku dan
pergunakan bahasa lain. Syarat sahnya taklif undang-undang itu ialah
scsuaidcngankadarkesanggupanmukallafuniukmcmahaminya. Untuk
itu undang-undang yang dibuat pada suatu bangsa ialah dcngan lisan
bangsa itu sendiri. Dcngan bahasa jumhur itu sendiri agar supaya orang
sanggup mcmahami hukum-hukum dcngan cara-cara pemahaman
dalam bahasa. Janganlah hendaknya undang-undang itu dijadikan hujah
terhadap suatu bangsa apabila bangsa itu mengubah bahasanya. Atau
jalan pemahaman itu tidak menurut jalan pemahaman bahasa yang
dipakainya itu. Bcrfirman Tuhan dalam A1 Quran,-

m c m -

Tidak Kami mengutus seorang Rasulpun, melainkan de'ngan
bahasa kaumnya. Supaya dia dapat memberipenjelasan dengan terang
kepada mereka im (QS14 :4)

Atas inilah maka qawa’id dan memberi baris huruf yang dite-
tapkan olch ahli ushul fikhi yaitu dengan jalan menunjukkan lafadz atas
makna (arti) dan mempergunakan sighat yang umum dipakai. Dan apa
yang menunjukkan kepadanya itu lafadz a’m, muihlak. dan musytarak.
Dan apa-apa yang mengandung takwii dan yang bukan. Pengajaran
dengan lafadz umum tidak mengkhususkan sebab. Athaf itu membawa
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pcrubahan. Araarmuthlakitumenunjukkanwajib.Sclainitumakadi sini
ditekankan supayamemahami nash-nash dan hukum. Bcgitu jugaorang
hams memahami fasal-fasal hukum syari’at. Memahami fasal-fasal
Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Pidana. Selain itu juga
Hukum Tata Negara, yang dicetak dengan bahasa Arab. Scsuai dengan
fasal 149 Undang-Undang Dasar negara kita (Mesir) yang berbunyi.-
Isiam adalah agama negara, dan bahasa Arab adalah bahasa resmi.

Jaiigan dikatakan sebagian hukum Arab itu berasal dari Perancis.
Orang berani mengatakan demikian karena dia tidak memahami metode
bahasa Arab dengan mendalam. Tidak ada niatnya untuk memahami
fasal-fasalnya itu. Di sini kami katakan bahwa hukum yang berlaku di
negarakita ini, sighainya itu adalah sighat bahasa Arab. Kata-katanya itu
bersumber dari orang yang faham bahasa Arab. Tidak lums jalannya
laklif itu, kecuali bila bemiat untuk mcraahaminya sesuai dengan me¬
tode bahasa yang diucapkannya itu. Tidak membiasakan memakai
metode bahasa yang dinukil daripadanya itu. Berdasarkan inilah, apa-
bila bertentangan nash Arab dengan yang berasal dari Perancis, tidak
mungkin sesuai di anlara keduanya itu bekerja dengan memperiakukan
nash Arab. Orang tidak boleh dipaksa kecuali dengan apa yang mercka
pahami, yaitu apa yang tersiar di anlara mereka itu.

Memang, nash Arab itu dipakai untuk memahami dua bentuk.
Lafadz-lafadznya itu mengandung dalil-dalil untuk memberi keterang-

.Orang boleh memakai dalil yang berasal dari Perancis. untuk me-
nguatkan salah saw pengertian-pengertian yang banyak itu. Dan me-
milih salah saiu dari dua bentuk. Sebagaimana dikeiahui yang menun-
jukkan ini ialah ayat qarinah, Apabila terdapat pada dasar undang-
undang yang berlaku. atau pada dunia perdagangan, istilah khusus
dengan menunjukkan beberapa metode terhadap hukum. Atau dengan
menunjuk beberapa atas pengertian. Atau dengan membuang ber-

yang tersembunyi dengan cara khusus. Diikuti dalam
memahami materi undang-undang terhadap apa yang diperlakukan
dengan istilah dan pengertian dua macam undang-undang. Bukan apa
yang diperlakukan dengan jalan bahasa.

Untuk ini ahli-ahli fikhi menetapkan bahwa lafadz-lafadz yang
dipakai dalam pengertian arfiah syar'iyah, seperti sembahyang, zakat.

a n

m a c a m - m a c a m
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talak, maka khusus harus faham nash-nash dcngan arti arfiah, bukan
dengan ani lughawiyah. Undang-undang yang berlaku dalam
menia’birkannya iiu mcmakai arfiah khusus. Apabila lidak ada arfah
khusus boleh mcmakai arfah lughawi umum.

QAIDAH PERTAMA (Dalam Cara Menerangkan Nash)
Nash syar’i, atau undang-undang wajib diamalkan dengan apa

yang telah difaharai tentang kata-katanya itu, atau isyaratnya, atau
dalilnya, atau hukum-hukumnya. Yailu setiap apa yang difahami dari
nash itu dengan salah satu methode yang empat bcrdasarkan nash itu
mcrupakan hujah terhadapnya. Pemah icijadi pcrtcntangan arti yang
difahamkan dari salah satu mctode ini. Atau lain yang difahami dengan
mctode lain. Hal ini dapat mcngualkan pemahaman dari kata-kata
tcrhadap yang difahamkan dari isyarat. Dan menguatkan pemahaman
dari salah satu dari keduanya itu tcrhadap pemahaman dalil-dalil tcrsc-
but .

Pengcrtian sccara ijmal untuk qaidah ini ialah,- Bahwa syar’i, atau
undang-undang yang mcnunjukkan arti banyak, dengan banyaknya
jalan-jalannya yang mcnunjukkan. Tidak ada pcnunjukan yang ringkas
tcrhadap apa yang difahamkan dari kata-kata dan huruf-hurufnya itu.
Tapi juga dia racnunjukan makna yang difahami dari isyarat, dari dalil-
dalil dan hukumnya. Tiap-tiap apa yang difahamkan daripadanya yaitu
arti-arti dengan cara bagaimana saja dari hal yang diterangkan olch nash,
maka nash itu juga merupakan dalil dan hujah terhadapnya.

Diwajibkan mengamalkannya, karena dipaksa dengan undang-
undang mrhadap si mukallaf, mcngamalkan tiap-tiap apa yang ditunjuk-
kan oleh nash. Dengan metodc apapun yang ditetapkan oleh bahasa.
Apabila mcngamalkan berdasarican dalil-dalil nash dari beberapa me-
tode penunjukarmya itu. Dan membiarkan pekerjaan itu dengan mem-
perdalilkanjalan lain, makaberarti membiarkan tersia-sia dari beberapa
bentuk ini. Ahli ushul mengatakan, wajib beramal dengan apa-apa yang
dikemukakan oleh nash, dan apa yang dibenarkan oleh jiwa dan akal.
Mctode ini saling menguatkan antara satu sama lain. Pengaruhnya ini
jelas terlihat perlainannya ketika terjadi pertentangan. Keterangan ter-
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perinci mengcnai qaidah ini.makainilah pcmyataanyang dimaksud oleh
kcempat metodc yang menunjukkan ini. Misalnya undang-undang
hukum syar’i dan hukum positif.

Kata-kata nash. Yang dimaksud dcngan kata-kata nash ialah
sighat yang tcrbentuk dari mufradad dan kalimat. Dimaksud dengan apa
yang difahamkan dari kaia-kata nash itu ialah pengertian yang cepat
ditangkap dari sighatnya itu, yaiiu apa yang dimaksud oleh pcmbicaraan.
Bila makna itu jelas difahamkan dari sighat nash. Nash di sini ialah
pembicaraan unluk menyaiakan dan raenciapkannya. Yang diterangkan
itu ialah kata-kata nash. Ini dirangkaikan kepada arti harfiah bagi nash
tersebm, Yang menunjukkan kata-kata yaiiu sighat atas makna yang
cepat difahamkan maksud dari pembicaraan itu. Sama saja, apakah
maksud dari pembicaraan itu yang mengenai pokok pembicaraan. atau
yang dimaksud itu, ialah yang mengiringinya.

Contohnya ini tidak terhitung-hitung Jumlahnya. Tiap-tiap fasal
undang-undang itu disusun oleh syari’ untuk hukum tcrtcntu. Yang
membuat undang-undang itu sengaja memberi corak lafadz dan kata-
katanya itu untuk menunjukkan dalil yang jelas terhadapnya. Maka tiap
tiap fasal. apakah dari hukum syar’i atau wadh’i, raempunyai arti kata-
katanya itu menunjukkan maksudnya. Kadang-kadang di samping arti,
dia juga ditunjukkan oleh isyarat, atau kehendak. Barangkali tidak ada,
tidak perlu menyebutkan contoh-contoh dengan apa yang ditunjukkan
oleh nash. Di sini kami hanya mencukupkan beberapa contoh untuk
mcnerangkan sebagian perbedaan maksud pembicaraan pokok dan
maksud yang mengiringnya.

Berfirman Tuhan dalam A1 Quran,- Allah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Nash ini menunjukkan bahwa sighat ini meru-
pakan dalil nyata untuk menjelaskan tiap-tiap apa yang dimaksud oleh
pembicaraan itu. Pertama, jual beli itu bukan seperti riba. Jual beli itu
hukumnya halal Riba itu hukumnya haram. Arti keduanya ini difaham¬
kan dari nash tersebut maksud dari pembicaraan. Yang pertama, adalah
maksud pokok dari pembicaraan, karena ayat itu, untuk membantah
orang yang mengatakan,- Jual beli itu seperti riba. Yang kedua, maksud
dari jalan pembicaraan itu mengikut. Karena menafikan contoh-contoh
yang mengikut pemyataan hukum dari keduanya itu. Sehingga ada yang
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diambil dari kedua hukum yang bcrbeda. Kcduanya itu bukan contoh.
Dan kalau diringkaskan ani maksud dari pcmbicaraan pokok, maka
dikatakan bahwa jual bcli iiu bukan sepciti riba,

Finnan Tuhan dalam A1 Quran yang berbunyi,- Jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil lerhadap (hak-hak) perempuan yang yaiim
(bilamana) kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-percm-
puan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.
Difahamkan dari kata-kata nash ini, maka ada tiga pengeriian. Boleh
kawin dengan perempuan-perempuan yang disenangi. Dibatasi jum-
lahnya, paling banyak cmpai orang. Apabila oleh lafadz nash dengan
jelas maksud dari pembicaraannya itu. Tapi pengertian yang pertama,
maksudnya mengikut (tambahan).

Yang kedua dan yang ketiga itu maksudnya ialah yang menjadi
pokok pcmbicaraan. Karcna ayat ini berbicara uniuk menyesuaikan yang
berwasiat untuk mencukupkan hal-hal yang .sulit menerima wasiat itu,
karena takut akan berlaku kejam dalam masalah harta anak yatim. Tuhan
berfirman,- Jika takut akan berlaku kejam, maka yang diwajibkan itu
ân bembah menjadi tidak terbatas, tanpa ada kaitnya. Maka dalam hal

ini cukuplah dua, tiga atau empat orang saja. Jika takut tidak akan berlaku
adil, maka cukup hanya seorang saja.

Isyarat nash. Maksud dari apa yang difahamkan dari isyarat nash
itu ialah pengertian yang tidak cepat ditangkap lafadz-lafadznya. Tidak
ada maksud dari pcmbicaraan itu, hanya pengertian biasa yang cepat
ditangkap dari lafadz-lafadz itu. Yaitu ditujukan oleh lafadz itu dengan

yang pasti. Supaya pengertian yang pasti itu dapat ditangkap.
Maksud dari pcmbicaraan ini bukan ditujukan oleh nash dengan isyarat,
dan bukan pula dengan kata-kata. Bentuk yang pasti itu ada yang jelas
dan ada pula yang tersembunyi. Untuk ini ada orang yang mengaiakan,-
Apa yang ditunjukkan oleh nash itu memcriukan pemahaman yang
terinci tentang suatu pendapat dan meningkatkan pemikiran tentang itu.

c a r a

Difahamkan dengan memperhatikan sungguh-sungguh. Yang
ditujukan olehdalil syari’at isyarat yaitu dalil nash, mengenai pengertian
yang biasa apa yang difahamkan dari kata-katanya, bukan dari maksud
dari pcmbicaraan ituDiperlakukanpemahaman untuk lebih mempeitiati-
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kan sungguh-sungguh, atau lebih mendekati. Dikira menjelaskan bentuk
yang biasa dan yang tersembunyi. Conioh ini ialah firman Tuhan yang
berbunyi:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara yang makruf(QS 2:233)

Difahamkandari nashini ialah bahwanafkah paraibu yang berupa
makan dan pakaian, diwajibkan kepada sang ayah. Karena inilah yang
cepat ditangkap dari lafadznya itu. Maksud dari pembicaraannya itu.
Difahamkan dari isyarat, sang ayah tidak bersekutu dengan siapapun
juga dalam membayarkan kewajibannya, yaitu memberi nafkah anak-
anaknya. Anaknya itu dia yang punya, bukan orang lain. Kalau sang
ayah itu dari suku Quraisy dan ibunya bukan dari suku Quraisy, maka
anaknya itu termasuk golongan suku Quraisy. Karena anak itu sang
ayahlah yang punya.

Ayah berhak memiliki harta anaknya tanpa mengadakan
penggantian, karena anak itu dia yang punya. Harta anaknya itu juga dia
yang punya. Hukum ini difahamkan dari isyarat nash. Dalam lafadz-
lafadz nash tersebut sang anak itu dinisbahkan kepada ayahnya dengan
huruf,- Lam- yang digunakan khusus. Anak itu dia yang punya. Kekhu-
susan ini dapat dilihat dalam hadis yang berbunyi,- Engkau danhakmilik
engkau itu adalahkepunyaan ayahmu. Menurut biasanya kekhususanini
ditetapkan dalam hukum. Hukum itu difahamkan dari nash, bukan dari
maksud pembicaraan. Keduanya ini difahamkan dari isyarat, bukan dari
kata-katanya.

Contoh lain, firman Tuhan dalam suam pemyataan tentang orang
yangmempunyai bagian dari Alfi-u (harta yangdiambil oleh orang Islam
dari yang tidak Islam, seperti pajak). Untuk fakir miskin muhajir, yang
diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya, untuk men-
dapatkan kumia AUah dan keridhaan-Nya. Difahamkan dari nash ini
yaitu diberikan hak kepada muhajir yang temsir itu sebagian dari harta
rampasan. Dan juga difahamkan dari isyarat, bahwa orang-orang rau-
hajir itu hilang hak milik harta kekayaan mereka ketika diusir dari
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negcrinya. Scmuanya mercka linggalkan ketika diusir dari negerinya.
Nash ini dipclajari dari lafadz fakir. Orang muhajir dikatakan fakir,
k̂ na mcrcka tidak lagi mempunyai harta benda tetap yang mcnjadi hak
milik mcrcka itu. Ini hukum biasa bagi pcngcnian lafadz pada nash.
Bukan maksud dari pembicaraan nash.

Contoh ketiga, firman Tuhan yang bcrbunyi,- Ma’aikanlah mere-
ka, minta ampunkanlah mercka, dan bcrmusyawarahlah dengan mcrcka
dalam urusan. Difahamkan daripadanya ini dengan jalan isyarat, bahwa
wajib mcmperbaiki segolongan umat yang dicontohkan ini dan bcr-
musyawarah dalam unisannya. Mclaksanakan perintah dan musya-
warah dengan mercka itu dalam hal ini dinyaiakan wajib. Firman Tuhan
yang bcrbunyi.

Contoh kcerapat.

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki
yang Kami beri yang kami befi wahyu kepadanya. maka bertanyalah
kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, Jika kamu tidak
mengetahui (QS 16 :43)

Difahamkan dari ayat ini dengan isyarat,- wajib menghormati
orang-orang yang berilmu dalam masyarakat. Contoh,- Fasal 374 Un-
dang-undang Hukum Perdata bcrbunyi,- Perempuan yang bersuami
melakukan zinah, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua
tahun. Tapi bagi suaminya itu diberi hak menghentikan terlaksananya
hukuman tersebut, dengan ridhanya sang suaminya.

Fasal ini ditunjukkan oleh teksnya undang-undang untuk menja-
tuhkan saksi hukuman kepada isteri yang melakukan zina. Dan kepada
suami diberi hak menghentikan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan
kepada isteri yang berzina itu. Ditunjukkan dengan isyarat bahwa
berzina sang isteri itu bukanlah merupakan kejahatan dalam masyarakat
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menurut pandangan syari’ Mesir. Hanya kejahatan terhadap suaminya.
Kebiasaan itu menctapkan hak, mengguguikan akibat hukum bagi
suami. Kalau sekiranya merupakan kejahatan dalam masyarakat sepeiti
mencuri maka tidak ditetapkan bagi seseorang uniuk mengugurkan
sanksi hukuman itu.

Contoh dari undang-undang Hukum Perdata yang telah dibatal-
kan. Fasal 15nya itu berbunyi.- Diwajibkan atas furu’ dan pericawinan
selama perkawinan itu beijalan. kewajiban mcnafkahi itu merupakan
hak yang pokok.

Fasal 156,- Dcmikian Juga, diwajibkan melaksanakan yang
pokok itu ialah nafkah kepada furu’nya. Perkawinan furu’ dan perkaw-

biasa itu juga diwajibkan dcngan naflcah terhadap sebagiannya.
Fasal 157.- Ukuran nafkah itu adalah menurut kebiasaan dari

yang diwajibkan bagi mereka. Memudahkan kepada orang yang
diwajibkan itu. Dan dalam segala hal diwajibkan memberi nafkah
selama sebulan dengan sebulan lagi yang akan datang.

Difahami dari teks fasal Hukum Perdata mengenai masalah
nafkah. Difahami dengan isyarat tertentu hukum mengenai masalah
keluarga. Karena nash dalam undang-undang itu wajib dilaksanakan.
Kekhususan ini berarii wajib melaksanakan fasal undang-undang.
Bukanmaksud dari raatcri pembicaraan. Di sini difahami denganisyarat.
Kebanyakan fasal-fasal undang-undang negara itu, kata-katanya itu
menunjukkan kepada hukuman. Inilah yang dikemukakan oleh aWi-
ahli hukum. Katanya,- Nash itu terang-terangan begini. Dan diambil
dengan isyarat, begini.

Hams ada kehendak dalam memberi dalil dengan jalanisyarat dan
mencukupkan apa yang biasa bagi salah satu makna nash. Tidak usah
ditafsirkan. fiiilah dia yang merapakan nash yang dikemukakan. Ada
yang menunjukkan yang pasti, dan ada pula yang menunjukkan hal yang
biasa. Adapunnash yang mengandung beterapa makna yang tidak biasa
bagi mereka itu, maka dalam hal ini ada orang yang menganggap bahwa
itu adalah isyarat Yang begini adalah berlebih-lebihan dalam mema-
hami nash. Bukan ini yang dimaksud dengan dalil isyarat nash itu.

Dalil-dalil nash. Dimaksud dengan apa yang difahami dari dalil-

i n a n
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dalil nash itu adalah makna yang difahami dari jiwa dan hasil dari
pcmikiran. Apabilanash itu ditunjukkan oleh kata-kata terhadap hukum
mcngcnai suatu peristiwa, maka illat harus dibina di atas hukum ini.
Terdapat pula peristiwa lain disamakan peristiwa ini dengan illat hukum,
atau lebih diutamakan. Pcrsamaan atau keutamaan ini cepat difahami
tanpa memahami bahasa. Tidak usah mclakukan ijtihad atau kias. Hants
memahami bahasa, karena nash ini mengenai dua peristiwa. Hukumnya
itu letap diucapkan, tetap bagi faham yang sesuai baginya dalam hal illat.
Sama saja, baik persamaan maupun keutamaan.

Contoh ini adalah firman Tuhan temang masalah kedua orang
tua,- Janganlah cngkau mcngatakan”Us” kepada keduanya itu. Yang
menycbabkan larangan ini ialah perkataan yang mcnyakiti dan me-
nyinggung pcrasaannya. Ada lagi yang lain, yang lebih menyinggung
perasaannya seperti memukul. dan mencaci maki. Maka yang cepat
difahamkan ialah dia memperbuat yang dilarang. Adanya haram itu ialah
dengan nash, yang mengharamkan mengucapkan” Cis” kepada orang
tua. Yang cepat ditangkap dalam bahasa ini ialah larangan mengenai
ucapan cis ini. Larangan yang seringkali raenyakiti hati ayah dan bunda.
Di sini mafhum itu sesuai perkataan yang berbunyi. Yang tidak dibica-
rakan. Contoh lain ialah firman Tuhan yang berbunyi:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan haria anak yatim
secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya (QS
4 : 1 0 )

Difahamkan dari kata-kata ini, nash melarang memakan harta
anak yatim secara zalim. Dan juga difahamkan dari dalil-dalilnya itu
haram dimakan oleh orang lain. Diharamkan membakamya, bertindak
sewenang-wcnang dan melenyapkarmya. Dengan bcntuk apa saja, me-
lenyapkan itu diharamkan. Karena hal ini sama dengan memakan secara
zalim. Tiap-tiapnya itu merupakan tindakan yang melampaui batas
terhadap harta yang sedikii dan tidak berdaya membuang tindakan yang
m e l i w a t i b a t a s i t u .
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Dengan teks nash itu sendiri mengharamkan makan harta anak
zalim. Diharamkan menghabiskan dan bertindak sewe-yatim secara

nang-wenang itu ialah dengan dalil. Di sini dapat ifahamkan bahwa sikap
berdiam diri itu sama dengan yang diucapkan. Perbcdaan dalil nash
dengan kiasim ialah dalam menyamakan mafhum yang sesuai bagi -●
manihuq nash. Difahami tanpa memahami bahasa sclain dan me-
nangguhkan ijUhad dan mengambil kesimpulan hukum. Persamaan ^
antara kias dengan yang dikiaskan itu lidak akan difahami tanpa mema¬
hami bahasa. Di sini hams melakukan ijtihad, mengambil kesimpulan
illat dalam hukum yang dikiaskan kepadanya itu. Dan mengctahui pula
ketetapan-ketetapan dalam hal yang dikiaskan.

.Conioh. fasal 370 Hukum Perdata yang telah dibatalkan ber-
bunyi,- Sang majikan tidak boleh memaksa dengan apa saja ŷ g
dikehendakinya. kecuali' apabila'disyaraikan dalam peijanjian itu
paksaan yang dcmikian. Difahami dari nash ini bahwa sang majikan
tidak boleh memaksa dengan mengadakan larangan umpamanya. Ka-
rcna ini lebih diutamakan dari pekegaan yang dikehendaki, dalam hal
menetapkan sebab larangan dari yang dipaksakap itu. Suka sama suka
tertiadap apa yang dijanjikan yang diadakan pada waktu peijanjian itu.

Comoh dari Hukum Pidana. Fasal 274 berbunyi,- Perempuan
bersuami melakukan zinah, diancam dengan hukuman penjaray a n g

paling lama dua lahun. Tapi bagi suaminya itu diberikan hak untuk
menghentikan pelaksanaan hukum an tersebut bUa dia suka mempergauli
kembali sebagaimana adanya. Difahami dari dalil nash ini bagi sang
suami dapaf membatalkan keputusan pengadilan sebelum hukum itu
dilaksanakan. Karcna dialah yang berhak menghentikan pelaksanaan
hukuman. Hak yang diutamakan dalam menghentikan luduhan.

Fasal 237 berbunyi,- Ada serombongan orang yang menyaksikan
isterinya tertangkap langan berzina. Karena itu sang suami ingin mem-
bunuh isterinya itu. Sanksi hukuman penjara itu sebagai pengganti fasal

●234 dan fasal 236 KUHP.Mesir.
Difahamkan dari nash ini kalau diumpamakan perempuan itu dan

orang yang menzinahinya itu menimbulkan penyesalan baginya maka
perbuatan ini adalah kejahatan dosai bukan kejahatan kriminologi.
Karena itu lebih baik pembunuh^ itu diringankan.
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Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Bani Yusuf pada
tanggal 9Desembcr tahun 1922 (Nomor 213 halaman 243 dimuat dalam
Majalah A1 Mahamah halaman4 sebagai berikui.- Undang-undang yang
dijalankan olch aparai pengadilan itu sulit untuk raeringankan sewa
tanah pertanian, merasa berat bagi orang yang menyewa untuk me-
ningkatkan penghasilan kepas dan penghasilan seluruh yang dihasil-
kan dari biji-bijian dan lain-lainnya. Selama ini diadakan sebab-sebab
yang meringankan setiap tahun bagi orang yang menanam. Pada tanah-
tanah yang menghasilkan kapas, maka diperlakukan Bab pertama. Juga
mcrupakan keringanan pada tanah itu untuk menanam kapas dan biji-
bijian.

Inilah jalan, artinya jalan yang menunjukkan. Dalil nash ini
dinamakan kias jalli (jelas) Untuk menjelaskan faham persamaan, atau
keutamaan antara mantuq dan malhum yang bersesuaian, Hukumnya itu
dinamakan mafhum mukhlafah. Artinya mafhum yang bersesuaian
dengan mantuq. Hukumnya itu dibina atas persesuaian. Dalam illatnya
itu ada persesuaian yang dapat difahami, tanpa memahami bahasa. Dan
dinamakan fahwal khitbah. Artinya rohnya dan apa yang dapat di-
fikirkan tentang dia. Karena liap-iiap nash itu menunjukkan hukum pada
tempat illat. Menunjukkan tetapnya hukum itu pada setiap tempat yang
di dalamnya adanya illat yang cepat difahami. Atau adanya illat itu lebih
dari mencukupi.

Kehendak nash. Maksud dari apa yang difahami dari kehendak
nash itu ialah arti yang untuk meluruskan perkaiaan itu. tidak lain selain
dengan mentakdirkannya. Sighat nash itu dalam hal ini bukanlah berarti
lafadz yang menunjukkan kepadanya, tapi mensahkan dan meluruskan
arti yang dikehendakinya itu. Atau menetapkan dan menyesuaikan
tcitiadap peristiwa yang dikehendaki. Misalnya sabda Nabi yang ber-
bunyi,- Dibuang dari umatku kesalahan. lupa, dan apa-apa yang tidak
mereka senangi. Kata-kata ini terang-terangan menunjukkan membuang
pernbuat̂ . apabila teijadi kesalahan, lupa, atau yang tidak disenangi.
Arti ini tidak sesuai dengan kejadian. Karena perbuatan itu bila teijadi
tidak pemah dibuang. Maka mensahkan arti kata-kata ini menghendaki
ketentuan terhadap apa yang disahkan itu. Di sini ditentukan,- Dibuang
dari umatku dosa kesalahan. Dosaitu yang dibuang. Menurutketentuan-
nya sah arti nash. Maka yang diibaratkan. yang di terangkan oleh nash itu
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adalah kehendak.

Misalnya, firman Tuhan yang berbunyi,- Diharamkan kepadamu
ibu-ibumu dan anak pcrempuanmu. Artinya mengawininya. Firman
Tuhan yang berbunyi,- Diharamkan kepadamu mayat, darah, daging
babi. Artinya memakarmya. dan mempergunakannya. Karina zai ha-
ramnya itu lidak bergantung kepadanya. Haramnya itu hanya bergan-
tung kepada perbuatan mukallaf dengan menentukan kehendak dengan
apa yang berscsuaian pada tiap-tiap nash itu.

Misalnya ini ialah kata-kata,- Waqifiin (mereka berdiri). Pcrka-
taan qawifiin ini dijadikan syarat persahabatan bagi orang-orang yang
melihat aku berdiri. Ini menunjukkan kehendak buai diiinya. Bagi orang
melihat berdiri dengan teksnya nash dan menetapkan bagi dirinya
dengan kehendaknya itu. Termasuk ke dalam hal ini, perkataan
yang mempunyai sahnya. Katanya,- Merdekakanlah sahaya tuan dari
aku dengan seribu dirham. Ini menunjukkan kehendaknya hendak
membeli sahaya itu dari orang itu. Karena dia akan menggantikan orang
dalam hal membebaskan sahaya itu tidak lain melainkan setelah dia
sendiri memilikinya. Yaitu dengan jalan membelinya. Pembelian di sini
tetap dengan nash sighat kehendak ini.

Dari uraian ini maka tetaplah apa yang kami kemukakan di atas
dalam bentuk ijmal (global) Yaitu tiap-tiap arti itu difahamkandari nash
dengan salah satu dari keempat macam metode di atas. Yaitu yang
berdasarkan dalil-dalil nash. Dalil nash itu merupakan hujah ter-
hadapnya itu. Arti ini terambil dari kala-katanya, yaitu arti yang cepat
ditangkap dari lafadz maksud pembicaraannya. Dari arti yang terambil
dari isyaratnya yaitu arti biasa bagi arti kata-katanya. Selalu demikian.
Yaim diterangkan dengan jalan yang dipastikan. Dan arti ini terambil
dari dalil, yaitu arti yang ditunjukkan kepadanya oleh jiwa dan yang
difikirkannya itu. Mafhum itu kehendak makna yang semestinya mem-
perlakukan ketentuan, menetapkan kata-kata nash atau membetulkan
maknanya.

Jalan kata-kata itu lebih kuat menunjukkan dari jalan isyarat.
Yang pertama itu menunjukkan arti yang cepat difahamkan maksud
pembicaraan itu. Yang kedua ini lebih kuat dari jalan dalU. Keduan^a
diucapkan oleh nash dan ditunjukkan kepadanya itu oleh sighat dan
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lafadz-lafadznya. Tapijalandalil itu difahami nash itu dan ditunjukkan
kcpadanya dcngan jiwa dan yang difikirkannya itu. Untuk itu bcrlain-
lainan kekuatannya ketika tcrjadi penentangan mafhum dari kata-kata,
tertiadap mafhum dari isyarat. Dan menguaikan mafhum dari salah
saiunya itu terhadap mafhum dari dalil-dalil itu. Contoh pertcntangan
antara mafhum kata-kata dengan mafhum isyarat dalam nash syari’at itu,
yaitu firman Tuhan yang berbunyi,-

Diwajibkan kepadamu melakukan kisas dalam pembunuhan

S < ‘ ' ' ' i f .

Barangsiapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya ialah api neraka jahanam.

Ayat penama menunjukkan dengan teks kata-katanya itu wajib
melakukan kisas terhadap orang yang membunuh. Ayat kedua menun¬
jukkan dengan isyarat bahwa orang yang membunuh dengan rcncana
tidak diwajibkan kisas. Baginya pembalasannya itu cukuplah neraka
jahanam, diisyaralkan kepada ini. Tidak dapat dipisahkan dari
cukupkan ini, menurut kenyataan tidak diwajibkan menjatuhkan sanksi
hukuman lain. Tapi menguatkan kata-kata yang ditunjukkan oleh
isyarat, dan wajib menjalankan kisas. Nabi mengatakan,- Sekurang-
kurang haid itu tiga hari dan paling banyak sepuluh hari.

Di samping itu Nabi SAW menerangkan sebab-sebab diku-
rangkan agama bagi percrapuan. Separuh dari umur perempuan itu tidak
digunakan untuk sembahyang. Hadis pertama menunjukkan dengan teks
kata-katanya bahwa haidh itu paling lama hanya sepuluh hari. Hadis
kedua menunjukkan dengan isyarat, yaitu haidh yang paling lama lima
belas hari. Nash yang menunjukkan bahwa separuh dari umur perem¬
puan tidak digunakan untuk sembahyang. Dan tidak dapat dipisahkan
dari ini masa haidh itu adalah setengah bulan. Sehingga ditetapkan
separuh dari umur perempuan itu tidak melakukan sembahyang.

» y '
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Diwaktu teijadi perteniang mafhum dari kata-kata teksnyanashpertaraa,
dan mafhum dari isyarat nash kedua. Temyata mafhum dari teks kata-
kata itu lebih kuaL Jadi ukuran masa haid im paling lama hanya sepuluh
har i .

Contoh yang diambQ dari Hukum Pcrdata yang telah dibatalkan
tentang masalah nafkah. Yaitu fasal 155, 157 dan 158. Menunjukkan
denganjalanisyarattentangkeistimewaanhukumkeluarga.tcrpisahdari
masalah nafkah. Karena hal ini tidak dapat dipisahkan dari nash yang
menjadi dasamya dalam undang-undang. Fasal 16 Peraturan Pemerin-
tah, memuat susunan hukum keluargaan orang bangsawan. Dalam
hukum ini tidak memperhatikan masalah pcrkawinan. Tidak membica-
rakan masalah mahar dan nafkah. Teks kaia-katanya itu tidak ditujukan

tidak ada ketentuan negara yang khusus yang mengatur masalah
nafkah. Di sini terjadi penentangan mafhum dengan jalan isyarat pcr-
tama, dan mafhum dengan teks kata-kata yang kedua.

Mafhum dengan teksnyakata-kata ini lebih kuat. Karena tidak ada
ketentuan khusus bagi Hukum Negara dalam masalah nafkah. Contoh
pertentangan antara mafhum dengan isyarat dan mafhum dengan penun-
jukkan nash syar’i.

BerfinnanTuhan dalam A1 Quran yang berbunyi:

a t a s

Dan barangsiapa yang membunuh orang mukmin karena ter-
salah (hendaklah) memerdekakan hamba sahayayang beriman (QS4 :
92).

Diambil daripadanya dengan jalan yang menunjukkan bahwa
orang-orang yang membunuh orang mukmin dengan scngaja, diwa-
jibkan kepadanya memerdekakan sahaya yang mukmin. Yang diuta-
makan dari orang yang membunuh karena kesalahan dengan ini ialah
menghapuskan kejahatan yang dilakukannya itu. Memerdekakan
sahaya itu adalah kifarat bagi orang yang membunuh dari hal dosanya
itu. Di sini kesengajaannya itu lebih diutamakan untuk menghapuskan
dosa dari kesalahan.
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Firman Tuhan yang bcrbunyi,- Barangsiapa yang membunuh
■orang mukmin derigan sengaja, maka balasannya ialah api neraka

jahanam, kckal di dalamnya itu buat selama-lamanya, Diambil dari-
padanya ini dcngan isyarai, tidak diwajibkan kepada orang ini memcr-
dckakan hamba sahaya. Ayat ini mcnunjukkan tidak ada kifarat bagi
dosanya di dunia. Pcmbalasannya ialah kekal buat selama-lamanya di
dalam api neraka jahanam. Pertcntangan ini lemyata lebih kuat isyarat
atas dalil. Tidak diw.ajibkan bagi orang yang membunuh dengan sengaja
ini memerdekakan hamba sahaya.

K a i d a h K e d u a

M A F H U M M L I K H A L A F A H

Nash syar’i tidak mempunyai dalil teihadaphukum dalam hukum
mukhalafah ini. Ada nash syar’i yang menunjukkan hukum pada tempat
yang dikailkan dengan suatu kait. Ada yang disifatkannya itu dengan
sifat, atau yang disyaratkan itu dengan syarat, atau yang diakhiri dengan
kesudahan, atau yang dibatasi dengan bilangan. Adanya hukum nash itu
pada tempat yang dalam hal i{u ditetapkan dengan suatu kait, yaitu
manthuq nash. Adapuun hukum mahalli yang dinafikan oleh kaitan,
maka inilah yang dinamakan mafhunm mukhalafah.

Pengertian secara global kaidah ini ialah,- Bahwa nash syar’i tidak
mempunyai dalil teriiadap hukum apa yang merupakan hukum mukha¬
lafah bagi manthuqnya. Karena tidak ada yang menunjukkan dengan
salah satu da^i^ dalil yang empat. Tapi diketahui dan hukum bahwa
mafhum mukhalafah itu adalah maskut. Artinya dengan dalil manapun
keterangan syari’at pada pokoknya membolehkan. Berfirman Tuhan
dalam A1 Quran.
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Katakanlah, tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku,sesuatuyangdiharamkanbagiorangyang hendakmemakan-

kecuali bilamana makanan iiu bangkai. atau darah yang mengalir
(QS 6:145)
nya

Manthuqnya, yang diharamkan itu ialah darah teitumpah. Adapun
yang tidak tertumpah maka sudah barang tentu tidak diharamkan.
Beginilah mafhum mukhalafah dari manthuqnya. Padahal tidak dite-
rangkan oleh ayat Diketahui. asalnya itu diperbolehkan. Atau dengan
dalil syar’i apa saja. Seperti sabda RasuluUah yang berbunyi.- Dihalal-
kankepadakamu dua macam mayat dan dua macam darah. Dua macam
mayat, yaitu mayat ikandan mayatbelalang. Duamacam darah yaitu hati
dan limpa. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran,-

j / \ ● V i

Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi beriman
dari budak-budak yang kamu miliki {QS4 :25).

Manthuq dari ayat ini ialah orang-orang yang tidak sanggup
mengawini perempuan merdeka, maka diperbolehkan kepadanya
ngawini sahaya perempuan mikminah. Adapun orang yang sanggup
mengawini perempuan merdeka, maka dalam hal ini tidak ada ayat yang
menunjukkan hukumnya. Begitu juga sahaya perempuan yang tidak
beriman, tidak ada ayat yang menunjukkan hukumnya. Keterangan
terperinci mengenai kaidah ini, di sini dikemukakan penjelasan tentang
bermacam-macam mafhum mukhalafah. Karena mafhum ini dibagi oleh
kaitan yang dikaitkan oleh manthuq nash atas lima macam, yaitu,-

Pertama, mafhum washaf, seperti firman Tuhan yang menjelas-
kan hal-hal yang diharamkan.

m e -
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(Dan diharamkan bagimu) isteri-isieri kandungmu (menantu)
QS 4:23)

Malhum mukhalafah dari ayat ini ialah hal anak-anak yang bukan
berasal dari sulbi scndiri, sepcrti anak susuan. Sepeiti kata Rasulullah
SAW,- Saimah (binatang yang makan rumput di tempat pcngembalaan
im) dikcluarkan zakainya. Mafhum mukhalafah dari ini ialah binatang
yang bukan saimah. Kata Nabi SAW,- Barangsiapa yang mcnjual pohon
koima maka buahnya itu bagi orang yang mcnjual.

Kedua, Mafhumm ghayah. Sepcrti firman Tuhan dalam A1
Quran.-

Jika suami mentalaki (sesudah talak yang kedua) maka perem-
puan iiu tidak halallagi baginya, sehingga diakawin dengan suami yang
lain (QS 2:230)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah isteri yang sudah talak
tiga, maka suaminya bukan lagi yang mentalakinya itu.

Makanlah dan minumlah sehingga Jelas bagimu benang putih
dari benang hitam yaitufajar (QS 2:187)

Mafhum mukhalafahnya di sini ialah,- Apabila sudah tampak
yang putih dari hitam fajar itu.

Ketiga, mafhum syarat. Sepcrti firman Tuhan yang bcrbunyi:

Dalam jika mereka (isteri-isteriyang sudah ditalak)sedang hamil
maka nafkahilah mereka itu (QS 65 :6).
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Mafhum mukhalafah dari ayai ini ialah jika istcri-istcri itu tidak
hamil. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran,-

IIjyA-t^ '.Laa 5

Jika merka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya QS 4:4)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah apabila tidak senang
menyerahkan sebagian mahar itu,

Keempat. mafhum adad, sepcni firman Tuhan yang berbunyi:

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh idiU
dera (QS 24 :4).

Malhum mukhalafah dari ayat ini ialah paling sediklt dcra itu
delapan puluh kali. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran,-

Maka orang-orang yang tidak menemukan (binatang korban)
atau tidak mampu) maka wajib berpuasa tiga hari (QS 2:196)

Mafhum mukhalafah daii ayat ini ialah paling sedikit tiga hari.

Kelima, mafhum luqab. Seperti finnan Tuhan yang berbunyi,-
Muhammad Rasulullah. Mafhum mukhalafahnya ialah selain dari
Muhammad. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyir Pada gandum itu
ada zakat. Mafhum mukhalafahnya ialah selain dari gandum. Seperti
firman Tuhan yang berbunyi:
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Diharcmkan kcpada kamu (mengawini) ibu-ibu kamu (QS4 :23).
Mafhum mukhalafahnya dari ayat ini ialah sclain dari ibu-ibu.

Dalam masalah int orang bcrbcda-beda pcndapat. Adapun yang tidak
disepakaii ialah icntang adanya hujah dengan nash untuk mafhum
mukhalafah yaiiu mafhum laqab. Yang dimaksud dengan laqab ialah
lafad/.jamid yang tcrdapaipada nash itu, benipa nama dan ilmu.ierdapat
zat yang dirangkaikan kcpadanya itu yaiiu hukum yang disebuikan.
Dalam hadis di alas ada kata-kata. Pada gandum itu sedekah. Lafadz
gandum itu ialah nama biji yang sudah dimakJumi, yang padanya itu
diwajibkan scdckah,

Pada suaiu hadis ada kata-kata yang bcrbunyi,- Pada domba itu
zakat. Laladz ghanam, nama bagi hcwan yang sudah dimaklumi, yang
padanya itu diwajibkan zakat. Bukan difahami mcnurut bahasa, bukan
pula mcnurut syar’i, dan bukan pula a’rf. Bahwa yang discbut gandum
itu terpclihara dari apa selain dari biji-bijian. Dan bukan pula yang
discbut domba sclain dari binatang piaraan yang memakan rumput.

Dan lidaJc diwajibkan scdckah pada gandum. Difahamkan dari-
padanya itu tidak ada sedekah pada sya’ir’ jagung dan sclain dari
keduanya itu dari hal biji-bijian. Tidak diwajibkan zakat pada domba.
Difahamkan dari pcricataan ini ialah tidak wajib zakat pada unta, sapi dan
selain dari keduanya itu. Maka untuk ini ahli-ahli ushul scpakat menga-
takan bahwa 'idak ada hujah yang dikemukakan dengan mafhum mukha¬
lafah pada laqab. Karena laqab ini tidak bermaksud menyebutkan
kaitannya. Dan tidak pula ada ketentuan khusus dan tidak terpclihara dari
apa yang selainnya.

Dalam hal ini tidak bcrbcda antara nash syar’i dengan undang-
undang. Pcijanjian-perjanjian yang diadakan, dan kegiatan-kegiatan
lainnya sena perkataan-perkataan mereka itu. Muhammad Rasulullah
.Tidak difahamkan dari kata-kata itu selain dari utang-utangnya itu
seperti menafkahkan persediaan makanannya dan wasiat-wasiat yang
hams dilaksanakan itu dibayar dari harta peninggalannya itu.

Jual beli itu adalah memindahkan hak milik. Tidak difahamkan
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dari kata itu selain dari jual beli iiu, berarti bukan memindahkannya. Jual
beli hak-hak terhadap harta peninggalan seseorang iiu haras dikaitkan
kepada dia masih hidup. Kalau dengan keridhaannya itu maka tidak
batal, Untuk ini Syaukani mengatakan,- Orang yang berkata dengan
mafhum mukhalafah pada laqab, tidak terdapat hujah lughawi, dan tidak
mcnurut akal fikiran dan bukan pula menurut syari’at. Diketahui dari
lisan Arab, ada orang yang mengatakan.- Aku melihat si Zaid. Tidak
difahamkan dari peikataannya ini bahwa dia tidak melihat lainnya.
Apabila qarinah menunjukkan perbuatan pada bagian khusus, maka
yang demikian itu tidak lain selain dari untuk qarinah.

Adapun apa yang disepakati untuk menjadikan hujah dengan
mafhum mukhalafah, yaitu malhum washaf, atau syarat-syarat, atau
a’dad, atau ghayah yang bukan pada nash syari’at. Artinya pada per-
janjian-petjanjian yang diadakan antara kcdua belah pihak, dan ke-
giatan-kegiatan yang mercka lakukan. Perkataan orang banyak, ibarat-
ibarat pengarang, mustalah-mustalahFuqaha kcnamaan. Kata seseorang
yang berwakaf,- Aku jadikan scpcrempat dari wakafku ini setelah aku
meninggal, untuk karib kerabat-ku, yang miskin. Manthuqnya itu yaitu
tetap diberikan hak kepada karib kerabat yang miskin. Malhum mukha-
lafahnya ialah meniadakan hak karib kerabalnya yang bukan miskin.
Nash hujah terhadap hukum.

Kata seseorangpun yang berwakaf,- Aku ingin seperdelapan dari
harta dan wakafku ini setelah aku meninggal, untuk janda-ku, apabila dia
tidak kawin. Manthuqnya ialah tidak diberi hak jandanya itu apabila dia
kawin. Nashya itu merupakan hujah bagi dua hukum. Beginilahtiap-tiap
kata dan kaidah apa saja, atau orang yang bertindak. atau pengarang. atau
siapa saja yang berkata.

Apabila dikaitkan dengan sifat, atau syarat, atau dibatasi dengan
a’dad, atau ghayah, merupakan hujah untuk menctapkan hukum yang
terdapat dengannya, di mana didapati apa yang dikaitkan dengannya itu.
Dan untuk menafikan di mana-mana saja dia menafikan. Karena orang
mengetahui istilah-istilah yang mereka adakan dalam meraahami dan
menta’biricannya. Kalau tidak memahami nafi dan itsbat (meniadakan
dan menetapkan) maka kaitan pada a’raf itu adalah sia-sia. Kecuali
apabila qarinah menunjukkan bahwa kaitan itu bukan untuk ditakh-
siskan.
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Adapun yang dipcrbedakan oleh ahli-ahli ushul dalam menge-
mukakan hujah denganmafhum mukhalafah, yaiiu mafhum mukhalafah
pada washaf, atau syarat, atau ghayah, atau a’dad pada nash-nash
syari’ah khusus. Mcnurut ahli-ahli ushul, bahwa nash syar’i itu menun-
juk hukum yang tcrjadi. Ada yang dikaitkan dengan sifat, atau syarat
dcngan syarat, atau dibatasi dengan ghayah atau a’dad. Mcrupakan hujah
untuk mcnctapkan hukumnya pada kejadian yang terdapat pada washaf,
atau syarat, atau ghayah, atau a’dad yang dalam hal ini disebutkan.

Mcrupakan hujah untuk menetapkan hukum hapusnya hukum
untuk peristiwa yang terdapat di dalamnya. Apabila teijadi perbedaan
washaf, atau syarat, atau ghayah, atau a’dad yang disebutkan padanya.
Hukum yang pcriama dinamakan manthuqnya, dan hukum yang kedua
dinamakan mafhum mukhalafah. Yang diharamkan itu ialah darah yang
tertumpah dan yang dihalalkan itu ialah darah yang tidak tertumpah.
Masing-masingnya ditunjukkan oleh firman Tuhan yang berbunyi:

L« 3̂ 1A

Amu darah yang tertumpah.

Mcnurut ahli-ahli ushul mazhab Hanafi, bahwa nash syar’i itu
menunjukkan hukum atas suatu peristiwa. Apabila dikaitkan dengan
washaf, atau syarat dengan syarat, atau dibatasi dengan qhayah, atau
a’dad, bukanlah mcrupakan hujah, kecuali terhadap hukumnya itu pada
suatu peristiwa. Dalam hal ini yang disebutkan dengan washaf, atau
syarat, atau ghayah, atau a’dad yang disebutkan padanya. Adapun
kejadian yang dinafikan dari padanya, yaiiu yang terdapat padang kait,
maka bukan mcrupakan hujah terhadap hukum. Tapi nash itu tidak
berfungsi dalam menjelaskan hukumnya. Untuk membahas hukum¬
nya dengan apa saja yang ditunjukan olehnya. Asal sesuatu itu diperbo-
lehkan. Dalil yang dikemukakan oleh Jumhur itu ada dua.

Pertama, yang cepat difahamkan tentang metode Arab, dan orang
mengetahuinya itu dengan mempergunakan kata-katanya. Lalu dika¬
itkan hukum itu dengan washaf atau syarat. Atau dibatasi dengan
ghayah, atau adad. Menunjukan atas tetapnya hukum di mana ter-
dapatnya kaitan. Dan untuk nafinya di mana terdapat yang dinafikan.
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Ada orang yang mcngatakan,- Orang kaya yang layu (tidak mau mem-
bayarutang) itu adalah zalim. Difahamkan dari ini, bahwa orang miskin
tidak demikian. Ada pula orang yang.mengatakan,- Hibahkanlah arloji
kcpada anak engkau, apabila dia lulus dalam ujian, Difahamkan dari
perkataan itu, tidak dihibahkan apabila dia tidak lulus.

Dalam hal ini Umar pcmah melihat orang-orang mengkasarkan
sembahyangnya dalam pcijalanan. Dia tidak takut fitnah orang kafir. Dia
merasa heran lalu bcitanya kcpada Rasul,- Bagaimana kalau kita
mengkasar sembahyang di waklu aman? Kata Rasul,- Bersedekahlah,
dcngan itu Allah bcrscdckah kepadamu. Timbulnya rasa ta’ajub ini
karena Umar memahami firman Tuhan yang berbunyi:

Dan apabila kamu bepcrgian di muka bumi, maka tidaklah
mengapa kamu mengkasar sembahyang (mu)Jika kamu takut diserang
orang-orang kafir (QS 4:101).

Mereka itu sebcnamya tidak takut diserang bila tidak mengkasar
sembahyang. Ini adalah malhum mukhalafah. Rasul dalam menjawab,
tidak menyalahkannya dalam memahami. Hanya mcnunjukkan bahwa
Allah memberi kelapangan kepada orang Islam itu dan memberi ke-
ringanan, juga dalam suasana aman.

Kedua, kaitan yang tcrdapat padanash. Tidak dapat tid^k tentu ada
hikmahnya. Bahwa syari' tidak akan mengaitkan dengan washaf, atau
syarat atau ghayah, atau a’dad itu sia-sia. Le.bih jclas apa yang cepat
difahami, ada hikmah ketentuan hukum dengan apa yang di dalamnya

.terdapat kaitan. Dan ketentuan menafikan hukum dari apa yang di
dalamnya tidak terdapat kaitan. Dalam hal ini tidak berbeda antara nash
syar’i dan lainnya dari pendapat orang. Kecuali bila ada qarinah menun-
jukkan bahwa washaf atau syarat, atau lainnya itu tidak mempunyai
kaitan, tapi untuk maksud lain. Misalnya menghormati, memuji,
mencela, atau beijalan menurut biasa. Di sini tidak menghendaki
mafhum mukha la fah .
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Dalil yang dikcmukakan olch ahli-ahli ushul Hanafi tcrhadap
mazhabnya ada bcbcrapa dali, yang pcming hanya dua,-

Periama. lidak ada pcnolakan pada mctodc-metode bahasa Arab
uniuk mcngailkan hukum dcngan washaf, atau syarat, atau membaiasi
ghayah atau a’dad. Mcnunjukkan atas kcictapan hukum, di mana kata-
kata itu bcrkaitan. Dan orang mcndengar dalam memahami hukum itu
masih ragu-ragu tentang’apa yangdinafikan olch kaitan itu. Orang yang

●bcrkata itu pcmah ditanya orang icntang hal ini, dan dia tidak
mengingkari pertanyaan itu. Ada orang yang mcngatakan,- Apabila ada
orang mananya engkau di wakiu subuh, maka jawablah apa yang dita-
nyakannya itu. Jangan diingkari orang yang mcnanyakannya itu apabila
dia minta pengertian tentang orang yang ditanyakan kemarin. Apabila
ada dalil yang menafikan hukum, di mana menafikan kaitan yang tidak
terputus dengannya itu, maka janganlah nash syar’i itu dijadikan hujah
teiliadapnya. Karcna nash syar’i itu harus hati-hati dalam^empcr-
gunakannyauntukdijadikanhujah. Danhujah itu tidak ada tanpaihtimal.

Kedua, kcbanyakan nash-nash syar’i, mcnunjukkan kcpada
hukum dan dikaitkan dcngan suaiu kaitan. Tidak ada yang menafikan
hukumnya, di mana kaitan itu menafikan. Malah mcnctapkan hukum
nash itu bagi peristiwa yang ̂ adanya itu ada kaitan dan bagi peristiwa
yang dinafikannya. Sembahyang dalam pcrjalanan itu boleh dikasar, Jika
takut diserang olch musuh orang kafir, dan sekalipun mercka itu tidak
takut. Di samping itu ada nash syarat kashar dcngan syarat ini.

„’."C , ●● ● ● « l

u '

Jika kamu takut akan diserang oleh orang-orang kafir.

Anak tiri itu diharamkan mengawini ibu tirinya, apabila ibu tirinya
itu di bawah naungannya. Juga yang bukan berada di bawah naunganya.
Di samping itu ada nash yang mengaitkan haramnya itu dcngan washaf.
Dan anak-anak tirimu yang berada di bawah naungan-mu. Di sini orang
harus berhati-hati dalam memahami nash syar’i yang mewajibkan tidak
perlu menafikan hukum apabila menafikan kait. Dan kcbanyakan dari'
nash-nash itu sctelah disebutkan hukum muqaid, dinashkan kepada
mafhum mukhailafah yang dipunyainya. Misalnya firman Tuhan yang
berbunyi,-
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Dari isteri yang telah kamu campuri, tapi jika kamu belum
campuri (dansudah kamu ceraikan) maka tidakberdosa kamu menga-
wininya. (QS 4:23)

Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.
Apabila mereka sudah suci, maka campurilah mereka itu di tempatyang
diperintahkan Allah kepadamu (QS 2:222)

Inilah dalil yang mengatakan bahwa dia bukanlah mafhum yang
past! dan nash yang dikemukakan di atas. Dan kecuali apa yang dise*
butkan oleh yang keduanya. Menumt kenyataan hadis ini berbeda dari
contoh firman Tuhan mengenai warisan anak-anak perempuan
meninggal dunia.

lebih dari dua, maka bagiJika anak i tu semuanya perempuan

mereka itu sepertiga dari harta yang ditinggalkan (QS 4.11)
Di samping itu Nabi SAW pemah mengatakan kepada saudara

Sa’ad bin Rabi’,- Berikanlah kepada anak perempuan Sa’ad duapertiga,
dan isterinya seperdelapan, dan sisanya untuk engkau. Menurut jumhur,
lerdapat pertentangan di antara mafhum mukhalafah bagi ayat itu. Yaitusatu dan dua. Tidak ada warisan dua pertiga. Dan manthuq menyatakan
bahwa inilah hadis warisan. Dua pertiga untuk dua orang anak perem-

.Dan mengembalikan mathuq. Menurut ahli ushul mazhab Hanafipuan
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tidak ada pcrtcniangan. Karcna hadis yang mcnerangkan hukum peris-
tiwa maksud pada ayat warisan anak perempuan.

Conioh lain, mcngkasar sembahyangdalam perjalanan. Jika kamu
takut akan diserang olch orang kafir. Di samping itu RasuluUah SAW
pemah mcngkasar scmbahyang dalam peijalanan pada waktu keadaan
aman. Dan tidak ada kctakutan diserang orang kafir. Menurut jumhur,
terdapat pcrtcniangan antara mafhum mukhalafah dan manihuq hadis.

^Sedangkan menurut aWi ushul, tidak ada pertentangan.. Ada orang yang'melepaskannya dari qarinah dan muqabilah di antara dalil ke'dua belah
pihak. Nash syar’i itu adalah hujah atas maflium mukhalafah bagi

,.washaf, atau syarat,̂ atau ghayah, atau a’dad. Tapi selelah dilakukan
pembahasan dan setclah diperhatikan sungguh-sungguh, dan mencliti
kait yang terdapat pada nash. Hanya uniuk membersihkan dan menjaga
dari apa yang sclainnya. Tidak terdapat hikmah Iain. Mafhum ini tidak
bertentangan dengan manthuq nash lain.

Apabila qarinah itu menunjukkan bahwa kaitan itu bukan untuk
mentakhsiskan dan bukan pula bagi mcmelihara, tapi menurut jalan yang
biasa. Misalnya anak tiri yang berada dalam naungarmya. Atau semata-
maia untuk menghonnati pekeijaan, misalnya sabda RasuluUah SAW,-
Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari

kemudian membatasi Icbih dari tiga, kecuali terhadap suami. Atau ada
hikmah lain yang ditunjiikkan kepadanya oleh jalannya pembicaraan
nash, atau hikmah tasyri’. Maka nash di sini tidak boleh dijadikan hujah
terhadap mafhum mukhalafah.

Di sini orang harus hati-hati. begitu juga harus memeliharanya
pada hukum positif dan nash-nash syar’i. Untuk itu Pengadilan Negeri
telah memutuskan pada tanggal 30 Mei tahun 1935 wasilah-wasUah
ketetapan yang terdapat padapasal229 Undang-undang Hukum Perdata
itu bukanlah merupakan jalan yang menyempitkan. Tidak boleh dijadi¬
kan hujah terhadap apa yang menyalahinya Dan bukan merupakan
wasilah untuk menetapkannya. Untuk ini ada orSng yang menyodorkan
sehelai kenas perkara dan dibicarakan dalam sidang. Yang begini cukup
untuk menetapkan tanggal kertas yang disodorkan dalam sidang itu.

CortfoAmacom-macampcmahamantentangnash-nashsyar’i.dan
nash undang-undang Hukum Positif.
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Mafhum washaf Berfirman Tuhan daiam A1 Quran,-

’ ● /

\ ~

Barangsiapa membunuh orang muknun karena tersalah (hen-
daklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, ser-
ta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (QS 4:92)

Pasal 466 berbunyi- Apabila seseorang menjual sesuatu jelas
zatnya, padahal bukan dia yang punya barang itu. maka diperbolehkan
bagi si pembeli unmk membatalkan jual beli itu.

Mafhum syaratBerfirmanTuhan daiam A1 Quran yang berbunyi,-

Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawm
itu dengan senang had, maka makanlah (ambillah) pemberian itu
sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS 4:4).

Pasal 468, berbunyi,- Apabila hukum memperbolehkan bagi
orang yang merabeli itu untuk membatalkan jual beli. dia tidak tahu
bahwa yang dibeltnya itu bukan mUik orang yang menjual. Maka
kepadanya diberi hak untuk menuntut ganti nigi. kalau orang yang
menjual itu baik niatnya.

Mafhum a’dad. Berfirman Tuhan daiam A1 Quran.

Gugurlah hak membatalkan perjanjian itu, apabila temannya itu
berpegang teguh selama tiga tahun.

Pasal 76 Undang-Undang Dasar yang telah dibaulkan itu
berbunyi.- Masa perceraian itu diganti lima tahun.

Mafhum ghayah. Berfirman Tuhan daiam A1 Quran.
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Kemudianjika suami menthalaklnya (sesudah talakyang kedua)
makaperempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami
yang lain (QS 2:230)

Nash ini banyak terdapat dalara undang-undang. Berpedomanlah
kepada undang-undang ini sebelum terbitnya undang-undang bam yang
berbeda dengan ini.

Kaidah Ketiga
W A D H I H U D D A L A L A H

Wadhihud adalah dari nash, yaitu apa yang menunjukkan mak-
sudnya dengan sighat itu sendiri, tanpa dimasuki oleh umsan luar. Jika
dia mengandung takwil, dan maksudnya itu bukan mafoud yang mem-
pakan pokok dari jalannya pembicaraan, ini namanya zahir. Jika me¬
ngandung takwil, dan memaksud daripadanya itu yaitu maksud dari
pokok pembicaraan, namanya nash. Jika tidak mengandung takwil dan
hukumnya itu menerima nasikh, namanya mufasir. Jika tidak mengan¬
dung takwil dan hukumnya tidak menerima naskh, namanya mahkum.

Tiap-tiap nash wadhihud dalalah, wajib beramal dengannya yang
mempakan wadhihud dalalah atasnya. Tidak sah mcntakwilkanapa-apa
yang mengandung takwil, kecuali dengan dalil. Inilah kaidah yang
ketiga. Sedangkan kaidah yang keempat akan datang. Kcduanya khusus
menyatakan wadhihud dalalah dari nash syar’i. Bukan wadhihud dalalah
daripadanya. Menerangkan martabat wadhihul wadhih, dan martabat
yang tersembunyi, yang tidak jelas. Dengannya tidak hilang yang
tersembunyi ini.

Asas perbedaan yang jelas dengan yang tidak jelas itu, ialahnash
itu sendiri yang menunjukkan maksudnya tanpa dipengaruhi dari luar,
atau menghentikan umsan luar. Maksud yang difahami itu ialah dengan
sighat itu sendiri, tanpa berhenti atas umsan luar, atau menghentikannya
te±adap umsan luar. maka tidaklah difahami maksudnya dengan
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sighatnya sendiri tanpa beAenti terhadap urusan luar, yaitu wadhihud
d^alah.

Asas yang berlain-lainan pada tingkat penjelasan itu ada yang
mengandung takwil dan ada pula yang tidak. Tidak difahamkan artinya
itu dan singhatnya itu sendiri, dan tidak ,mengandung hal-hal yang
difahami daripadanya itu pengertian lain. Jelas menunjukkan tentang

raemahami pengertian daripadanya dan mengandung hal-hal untuk
memahami pengertian lain.

Asas yang berlain-lainan pada tingkat tersembunyi itu yaitu
kemampuan untuk menghilangkan yang tersembunyi itu dan me-
niadakannya. Apa yang tersembunyi pada dalilnya itu, tidak ada jalan
untuk menghilangkan yang tersembunyi itu kecuali dengan kembali
kepada sumbemya yaitu syari’. Menyembunyikan apa yang tersem¬
bunyi pada dalil-dalilnya itu. Jalan yang terbentang untuk menghi¬
langkan yang tersembunyi itu ialah dengan pembahasan dan ijtihad.

Ahli-ahli ushul membagi wadhihud dalalah itu kepada empat
bagian, yaitu,- Zahir, Nash, Mufasir dan Muhkam. Dalam wadhihud
dadalah itu terdapat susunan sebagi berikut.- Muhkam wahihud dalalah,
itu terdapat susunan sebagi berikut,- Muhkam wadhihud dalalah,
berikutnya mufasir sudah itu nash, dan kemudian zahir. Jelas kelihatan
perlain-lainan ini ketika terjadi pertentangan.

Zahir. dalam istilah ushul yaitu apa yang menunjukan maksud
daripadanya itu dengan sighat itu sendiri, tanpa menghentikan faham
maksudnya itu terhadap urusan luar. Dan apa yang dimaksudnyaitu ialah
hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan. Dia mengandung takwil. Bila
ada maksud memahami kata-kata tanpa memerlukan qarinah. Tidak ada
maksud asli dari pembicaraan. Kata-katanya itu di’itibarkan dengan
jelas. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.-

apa

Allah menghalalkan berjual-beli dan mengharamkan riba (QS 2
275).
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Pada zahimya dihalalkan sctiap jual beli im, dan diharamkan
setiap riba. Karena pcngertian inilah yang cepat difahami dari lafadznya.
Dihalalkan dan diharamkan tanpa mcmerlukan qarinah. Bukan maksud
pokok dari ayat tersebut. Ayat ini sebagaimana yang dikemukakan di
atas menjadi pcmbicaraan orang banyak. Untuk menafikan apa yang
dibayangkan orang tentang jual bcli dan riba, dan menolak apa yang
dikatakan orang,- Bahwa jual beli itu adalah seperti riba. Bukan untuk
mcnyatakan hukum kedua hal ini. Berfiman Tuhan dalam A1 Quran.

Maka kawinilah perempuan yang kamu sukai, dua, liga, atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan akan dapat berlaku adil
maka (kawinilah) seorang saja (QS 4:3).

Pada zahimya diperbolehkan mcngawini perempuan-perempuan
yang halal karena ini pengenian yang cepat difahamkan dari lafadz,-
Maka nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu senangi,
tanpa memerlukan qarinah. Bukan maksud pokok pembicaraan ayat.
Maksudnya yang asli ialah mencukupkan jumlah empat atau seorang,
sebagaimana yang dikemukakan di atas. Berfirman Tuhan dalam A1
Quran.

< f f A ' .

Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terima-
lah dia. Dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah
( Q S 5 9 : 7 ) .

Pada zahimya wajib taat kepada Rasul, segala apa yang diperin-
tahkannya dan segala apa yang dilarangnya. Karena inilah yang cepat
difahamkan dari ayat tersebut. Bukan ini maksud pokok dari pembi¬
caraan. Yang menjadi pokok ialah harta rampasan yang diberikan oleh
Rasul, ketika dia membagi-bagikannya. maka ambillah. Dan apa-apa
yang dilarangnya maka hentikanlah. K^ta Nabi SAW tentang air laut,-
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Laut itu suci airnya dan halal mayatnya.

Pada zahimya hanya masalah hukum memakan bangkai ikanlaui.
Karena tidak merupakan maksud pokok dari pembicaraan, jika per-
tanyaan itu khusus air laut. Hukum zahir itu wajib beramal dengannya
yaitu menumt apa yang dizahirkarmya, tanpa memeriukan dalil untuk
menjelaskannya. Yang pendng tidak ada penyimpangan lafadz dari
kenyataan, kecuali dengan mempergunakah dalil. ?Dia mengandung
takwil, artinya penyimpangan dari zahimya dan ada maksud lain dari
artinya itu. Yang zair itu pada umumnya mengandung hal-hal yang
khusus. Yang mutlak itu mengandung hal-hal yang dikaitkan. yang
hakikat itu mengandung yang dimaksud dengannya makna majazi (arti
kiasan). Selain itu adalah dari bentuk takwil. Dia menerima nasikh.
Artinya, hukum itu jelas dan sah pada risalah dan pada zaraan tasyri .
Lalu dinasikhkan dan ditasyri’kan. Hukum itu diganti, apabila ada
hukum-hukum funi’iah juz-iah yang berubah-ubah dengan perubahan
mashalih dan menerima nasikh.

Nash, dalam istilah ushul yaitu apa yang ditunjukkan oleh
sighatnya itu sendiri tertiadap arti yang dimaksud dari pokok pembi¬
caraan. Dan mengandung takwU. Apabila maksud itu cepatdifahami dari
lafadznya dan tidak terhalang memahaminya terhadap urusan luar,
adalah maksud pokok dari pembicaraan. Lafadz itu diibaratkan nash
terhadapnya. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Allah menghalalkan jual bell dan mengharamkan riba.
Nash di sini unmk menafikan apa yang dibayangkan antara jual

beli dan riba. Karena inilah makna yang cepat ditangkap, difahami dari
lafadz itu. Dan yang menjadi maksud pokok pembicaraan. Berfirman
Tuhan dalam A1 Quran,- Nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang
kamu senangi itu, dua atau tiga, atau empat orang. Nash di sini untuk
mencukupkan jumlah yang paling banyak isteri itu hanya empat orang.

2 0 2



Karena inilah pcngertian yang cepai difahami dari lafadz tersebut. Dan
inilah yang menjadi maksud pokok pembicaraan.

Finnan Tuhan yang berbunyi,- Apa-apa yang diberikan Rasul itu,
maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya, maka hentikanlah. Nash
di sini menunjukkan hams taat kepada Rasul dalam pcmbagian harta
rampasan. Pemberian dan larangan, karena inilah maksud dari pembi¬
caraan. Hukum yang benipa hukum zahir itu wajib mengamalkan apa-
apa yang berdasarkan nash. Dan mengandung hal-hal untuk mengubah.
Maksudnya di sini ialah apa-apa yang berdasarkan nash. Dan menerima
nasikh terhadap apa yang dinyatakan pada zahimya. Untuk ini lihatlah
finnan Tuhan yang berbunyi,- Maka nikahilah olehmu perempuan-
perempuan yang kamu senangi; Diperbolehkan kawin yang jumlahnya
dicukupkan hanya empat orang saja. Tiap-tiap yang zahir dan nash
wadhihud dalalah ini, ariinya lidak menghalangi maksud dari keduanya
itu terhadap umsan luar. Dan diwajibkan beramal dengan apa yang
dijelaskan oleh dalil-dalil keduanya ini, mengandung hal-hal untuk
mentakwilkarmya. Dimaksud selain dari apa yang dinyatakan oleh dalil-
dalilnya itu jika tidak terdapat apa yang berlaku leibadap lakwil ini.
Takwil menumt bahasa artinya menyatakan apa yang ditakwilkan
kepadanya oleh suatu hal. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Yang demikian itu lebih mama (bagimu) dan lebih baik akibainya
( Q S 4 : 5 9 ) .

Aninya menurui isiilah yaitu memalingkan lafadz dari zahimya
dengan dalil. Ditetapkan bahwa asalnya tidak memalingkan lafadz itu
dari zahimya. Ditakwilkan, artinya dipalingkan dari zahimya. Hal ini
tidak sah, kecuali apabila dibina di atas dalil syar’i, dari nash atau kias.
Atau jiwa tasyri’ atau prinsip-prinsip umum. Apabila takwil itu tidak
dibina atas dalil syar’i, juga sah. Tapi dibina atas keinginan, tujuan dan
membantu bagi pemikiran. Takwil itu tidak sah, adalah sia-sia dengan
undang-undang dan nashnya. Demikian juga apabila takwil itu benen-
tangan dengan nash terang-terangaii. Atau ditakwilkan kepada apa yang
tidak mengandung lafadz.
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Contoh takwil yang sah, mentakhsihkan umum jual beli dalam
firman Tuhan yang berbunyi,- Allah menghalalkan jual beli. Hadis
melarang orang menjual dengan tipuan, Sescorang mempeijual belikan
tamar yang belum jelas baiknya. Ini dari takwil zahir. Ayat yang
dikemukakan di atas merupakan nash yang jelas menghalalkan seti.ap
jual beli. Dan juga merupakan nash yang menafikan hal-hal yang
dibayangkan. Mentakhsiskan umum secara mutlak terhadap dalam fir¬
man Tuhan yang berbunyi

Dan perempuan-perempuanyang hamail waktu iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya (QS 65 :4).

Mengaitkan darah seĉ a mutlak terhadap dalam firman Tuhan
yang berbunyi,-*

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah (QS 5:3).
Dan firman Tuhan yang berbunyi,- Ataû darah yang tertumpah.

Beginilah setiap takhsis dan yang dikaitkan itu cocok aniara nash A1
Quran dan sunah, Demikian pula takwil mengenai kambing pada sabda
Nabi SAW yang berbunyi,- Tiap-tiap empat puluh ekor kambing, satu
kambing. Dan satu gantang tamar dalam hadis Masharah. Barangsiapa
yang membeli kambing masharah, maka dia boleh memilih antara tetap
dibayamya atau memulangkan kambing itu kembali, dan segantang
tamar. Nyatanya hadis pertama,- Tiap-tiap empat puluh ekor kambing
yang dizakatkan hanya seekor yang dizakatkan, tidak dipeibolehkan
menurut kimatnya. Sedangkan pada hadis kedua, dikatakan bahwa
apabila orang yang membeli itu memulangkan kembali kambing
masharah itu kembali, maka orang yang menjualnya tidak boleh meng-
adakan penggantian dari hal susu yang telah diperah, kecuali segantang
t a m a r .

Menurut kenyataan memperlakukan hikmab tasyrik dan ushul
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umum dalam menjamin takwilnya dan menyimpangkan zahimya. Dan
mcnghendaki pengenian lain yang disepakati di samping keduanya itu.
Maksud dari mcwajibkan zakat kambing bagi empat puluh ekor diberi-

.kan untuk keperluan si miskin. Memenuhi kebutuhan si tniskin itu
dikimat (diu.kur dengan) seckor kambing sudah mcncukupi. Yang
dimaksud dengan kambing iiu iaiah scckor. Atau diambil dari harta yang
hams dikcluarkan zakamya.

Yang dimaksud dengan diwajibkan segantang tamar iaiah
penggamian terhadap orang yang menjual air susu kambingnya yang
telah Icnyap (diperah). Kedua belah pihak itu suka sama suka atas
penggantian dengan ukuran susu iiu. Atau apa saja penggamian lain
selain dari segantang tamar. Dimaksud dengan contoh ini yaitu tentang
apa yang telah lenyap atau kimatnya. Inilah yang mempakan dasar
umum menumt syari’at dalam menjamin hal-hal yang telah Icnyap.
Demikian juga mentakwilkan sepertiga bagi sang ibu, sepertiga dari sisa
sctclah diwajibkan kepada salah seorang dari suami isteri mengenai
masalah yang diperselisihkan. Dilarang menambah bagiannya dari
bagian sang ayah dalam segi warisan.

Contoh-contoh seperti itu terdapat pula pada undang-undang
Hukum Pidana. Lafadz malam dalam segi kejahatan mencuri, dalam hal
ini kejahatan melenyapkan hasil pertanian termasuk pcnggelapan.
Apabila diambil menumt zahimya nash itu, maka yang dimaksud de¬
ngan malam itu iaiah sejak terbenamnya matahari sampai icrbitnya. Tapi
ini tidak disepakati, dan hikmah itu oleh syari’ menjadikan malam itu
menjadi tindakan kekerasan. Karena yang dimaksud dengan tasydidul
aqrabah istilah ini mempergunakan kesempatan gelap itu lintuk
mclakukan kejahatan. Yang dimaksud denganmalam iaiah apabila gelap
itu menyelimuti. Barangkali, bukan demikian pengamh langsung dari
terbenamnya matahari itu.

Takwil yang mempakan tempat penyelidikan, Takwil yang ter-
dapai pada firman Tuhan yang berbunyi,- Kifaratnya itu iaiah memberi
makan sepuluh orang miskin. Yang dimaksud dengan scpuluh orang
miskin, iaiah sepuluh kali lipat. Firman Tuhan yang berbunyi,- Memberi
makan cnam puluh orang miskin, Yang dimaksud dengan enam puluh di
sini iaiah cnam puluh kali lipat. Firman Tuhan yang berbunyi,-
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Apabila kamu diberi penghormacan dengan saiu penghormatan.
maka balaslah penghormatan itu dengan yang sepatutnya (QS 4:86)

Yang dimaksud dengan hibah ialah, apabila seseorang kamu
menghibahkan suatu hibah, maka hibah iiu hendaklah dibalas dengan
hibah yang lebih baik. Atau vang bersamaan dengan itu. Pemah pintu
takwil itu ditutup orang seluruhnya. Dan orang selalu raengambil yang
zahir saja, sebagaimana yang diperbuai oleh mazhab Zahiriah. Di-
arahkan untuk menjauhi jiwa tasyri’, dan keluardari asal pada umumnya.
Dan menjelaskan nash yang berbeda-beda. Pintu takwil itu lerbukabiia
teijadi pertengkaran lanpa adanya ingat dan hati-hati. Mengarah kepada
kesalahan dan sia-sia dengan nash-nash dan saiing mcmpertunitkan
hawa nafsu. Yang bcnar ialah yang mengandung takwil yang sahih itu,
yaitu apa yang ditunjukkan kepadanya itu oleh dalil nash atau kias, atau
ushul amah. Bukan lafadz itu tidak mau, tapi mengandung dalil atasnya
dengan jalan hakiki atau raajazi. Nash itu tidak ada yang terang-terangan
bertentangan.

Mufasir. Dalam istilah ushul yaitu apa yang menunjukkan dengan
sendirinya atas makna yang teipisah dan terperinci. Tidak ada yang
tinggal hal-hal yang mengandung sesualu untuk ditakwilkan. Maka dari
itu ada sighat menunjukkan dengan sendirinya dalil yang jelas atas
pengertian yang terpisah. Di dalamnya apa yang menafikan maksud
yang teikandung. yang bukan maknya. Seperti firman Tuhan mengenai
orang yang mengkasaf perempiian yang tidak bemoda.

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali
dera (QS 24 :4).

Kalimat ini jelas, tidak mengandung penambahan dan pengu-
rangan. Firman Tuhan yang berbunyi.- Bunuhlah olehmu orang-orang
musyrik itu semuanya. Kata-kata semua, di sini menafikan hal-hal yang
mengandung takhsis. Banyak teks fasal undang-undang mengenai saksi
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hukuman yang membatasi sanksinya itu terhadap kejahatan yang sudah
terbukti.'Fasal-fasal Hukum Perdata mempersempU macam utang-
piuiang, atau hak-hak, atau hukum yang terurai. Di samping itu tidak
mcngandung hal-hal bagi takwil. Oleh sebab itu adanya sighat yang
ditcrbitkan bukan terpisah. Syari’ menyusul dengan keterangan yang
Icbar panjang untuk menghilangkan ijmalnya. Lalu dipisahkan sehingga
menjadi tafsir yang tidak mcngandung takwil. Sepeiti finnan Tuhan
yang berbunyi:

-Dirikanlah sembahyang, dan bayarkanlah zakat.
-Allah mewajibkan kepada orang untuk naik haji di Baitullah.
-Allah menghalalkan beijual beli mengharamkan riba.

Sembahyang, zakat, haji, dan riba. Tiap-tiap lafadz ini merupakan
suatu susunan kalimat yang menyerupai dua makna (arti) menunit
syari’at, tidak dipisah oleh sighat ayat itu sendiri. Di sini Rasul me-
mindahkan arti-artinya itu dengan peilcataan dan perbuatan. Dalam
masalah sembahyang Nabi mengatakan,- Sembahyanglah kamu se-
bagaimana kamu lihat aku sembahyang. Dalam masalah haji Nabi
mengatakan,- Ambillah (mencontohlah kepadaku) tentang cara menger-
jakan haji. Begitu pula halnya dalam masalah zakat.

Beginilah cara setiap mujmal yang terdapat dalam A1 Quran. Di
sini sunah mcnguraikan sehingga menjadi suatu penafsiran. Bagi an yang
dipisah-pisahkan itu diuraikan secara terperinci. Sehingga menjadi
sempuma dan menjadi suatu kepastian. Inilah yang dinamakan dalam
istilah hadis,- Tafsir tasyri'. Artinya yang bersumber dari syariat itu
sendiri. Rasul itu diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk menafsirkan
dan mcmisah-misahkan dengan firmanya dalam A1 Quran yang ber¬
bunyi:

Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu mener-
angkan kepada umatmanusia apayang telah diiurunkan kepada mereka
(QS 16:44)

Hukum mufasir itu wajib mengamalkan dan tidak mcngandung
hal-hal yang menyimpang dari kenyataan. Hukumnya itu boleh dina-
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sikhkan dengan yang dijelaskan dalam kenyataan. Aninya hukum-
hukum yang bcrsifat furu’ itu boleh dipenukar-tukarkan. Ada pula tafsir
yang menafikan hal-hal yang mengandung takwil. Yaitu tafsir yang
mcmpergunakan sighatnya sendiri, Atau mempergunakan keterangan
tafsir qathi ’yang datang dengan sighat dari orang yang mensyariatkan
itu sendiri. Keterangan ini datangnya dari undang-undang. Adapun tafsir
syarah, di sini mujtahid lidak boleh raenta’birkan juzuk sebagai yang
sempuma bagi undang-undang. Dan tidak boleh menafikan hal-hal yang
mengandung takwil. Tidak seorangpun selain dari syari’ itu sendiri
mengatakan tentang hal-hal yang mengandung takwil. Maksudnya itu
ialah mcnguatkan, bukan untuk lainnya.

Hams dijelaskan hubungan tafsir dengan takwil. Keduanya itu
menyatakan bagi yang dimaksud oleh nash. Tapi tafsir menerangkan
maksud dengan dalil qathi’ dari syari’ itu sendiri. Untuk ini tidak
mengandung maksud-maksud lain. Sedangkan takwil menerangkan
maksud dengan dalil dzan dan dengan ijtihad. Bukan berupa qathi’
dalam menerangkan maksud. Dalam hal ini mengandung maksud lain.

Muhkam. dalam istilah ushul, yaitu apa yang menunjukkan atas
arii yang tidak menerima pcmbatalan dan tidak boleh dipertukar-tukar-
kan dengan sendirinya oleh dalil-dalil nyata. Dan di samping itu tidak
mengandung hal-hal lain bagi takwil. Dia tidak mengandung takwD.
Artinya maksud arti lain, selain dari apa yang dinyatakannya itu. Karena
orang yang menguraikan dan menafsirkan itu, di sini tidak lapangannya
untuk ditakwilkan. Dan tidak menerima naskh di masa risalah dan di
zaman fitrah dan pada masa-masa sesudah itu. Hukum mempergunakan-
n y a .

Ada hukum asasi dari peraturan agama, Tidak mengalami per-
ubahan. seperti ibadatkepada AUah SWT. Beriman kepada Kitab-kital>
Nya dan Rasul-rasul-Nya. Atau dari fadhilah-fadhilah yang peniing-
penting. Di sini tidak terdapat perbedaan dengan berbedanya keadaan.
Memuliakan ibu dan bapak. Berlaku adil. Atau hukum fum’ yang
teiperinci. Tapi syari ’menunjukan untukmenguatkan tasyri’nya, seperti
firman Tuhan tentang mengkazaf perempuan yang tidak bemoda. Dan
janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama lamanya. Ber-
sabda RasuluUah SAW,- Jihad itu berlangsung sampai hari kiamat.
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Hukumnya diwajibkan secara qaihi’. Tidak mcngandung hal-hal
yang menyimpang dari zahimya. Dan tidak bolch dinasikhkan. Kami
katakan tidak menerima nasikh. Karcna sesudah Rasulullah SAW
wahyu sudah lerputus curunnya, hukum-huum syari’at yang terdapat
dalam A1 Quran itu, begitu sunah menjadi muhkam, tidak menerima
nasikh dan tidak boleh dibatalkan. Sesudah Rasul tidak terdapat ke-
kuasaan tasyri’ yang dapat membatalkan apa yang dibawa oleh Rasul
dan mcngubah-ubahnya. Keempat macam ini dipunyai oleh wadhihud
dalalah, Bcrlain-lainan dalam menyatakan dalilnya terhadap
maksudnya. Perlain-lainan ini bcrpengaruh dengan jclas kctika terjadi
pericntangan. '

Apabila terjadi pcrtcntangan di sini nash itu dikuatkan oleh nash
pula karcna audhahud dalalah itujelas terlihat dari salu pihak. Arti nash
yang dimaksud itu menunjukkan pokok pembicaraan. Scdangkan arti
zahir bukan maksud pokok pembicaraan. Tidak diragukan bahwa
maksud yang menjadi pokok itu ccpat difahami scbclum jalan lain.
Dalam hal ini dalil nash itu lebihjelas dari dalil zahir. Untukini khasitu
menguatkan yang umum apabila terjadi pcrtcntangan. Yang khas itu
adalah maksud penting dengan hukum. Dalam hal ini ada lafadz nash.
Sedangkan padaa’m,tidak ada maksud pokok, tapi mcngandung ifrad
ifradnya.

Conioh ini adalah firman Tuhan setclah sclcsainya ihrara bagi
perempuan.

-Dan dihalalkan kepada kamu apa yang berada dibalik itu.

-Maka kawinilah olchmu perempuan-perempuan yang kamu senangi,
dua, atau liga, atau empat.

Ayat pertama, zahimya dihalalkan mengawini perempuan itu
lima orang karena ada perkataan apa yang dibalik itu. Sedangkan ayat
kedua, di sini nash mencukupkan isteri itu empat orang saja. Diwaktu

.terjadi pertentangan, di sini ada nash untuk menguatkan wudhuhud
dalalah. Haram mengawini lebih dari empat. Apabila terjadi perten¬
tangan antara nash dan mufasir maka mufasirlah yang kuat. Karena
mufasir itu audhahud dalalahnya itu dari nash. Tafsimya itu mem-
buatnya tidak mcngandung hal-hal untuk ditakwilkan, dan membuat
maksudnya itu lebih jelas.
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Contoh itu yaitu sabda Nabi yang beibunyi,- Mustahadhah yaitu
percmpuan yang selalu mengeluarkan darah itu hams berwudhuk tiap-
tiap akan sembahyang. Di samping itu ada lagi hadis yang mengatakan
bahwa mustahadhah itu hams berwudhuk tiap-tiap akan sembahyang.
Karcna inilah yang difahami dari lafadz dan maksud pembicaraan. Yang
kedua, mufasir itu tidak mengandung takwil. Yang pertama, mengan-
dung pengertian wajib berwudhuk tiap-tiap akan sembahyang, sekalipun
pada satu waktu. Atau waktu tiap-tiap akan sembahyang. Sekalipun
dibayarkan satu waktu beberapa kali sembahyang. Tapi yang kedua
putus yang tcrkandung ini. Maka ini yang kuat. Hukum syari’ membuat
wajib berwudhuk bilatiba waktunya, dan pada waktu itu sembahyanglah
mcnumt apa yang dikehendaki, baik yang fardhu maupun yang sunat.

Kaidah keempat:
YANG BUKAN WADHIHUD DALALAH DAN MARTA-
B A T N Y A

Yang bukan wahdhihud dalalah dari nash, yaitu apa yang tidak
ditunjukkanmaksudnya dengan sighat itu sendiri. Tapi terhenti maksud
y a n g
menyembunyikaruiya itu dengan pembahasan dan ijtihad. Dia tersem-
bunyi dan sulit. Jika yang tersembunyi itu tidak dihilangkan, selain dari
menafsirkan dari syari’ itu sendiri, maka dia adalah mujmal. Jika tidak
ada Jalan untuk menghilangkannya menumt ashal maka dia adalah
mutasyabih (yang disempakan).

Di atas telah dikemukakan pada kaidah ketiga bahwa susunan
wadhihud dalalah itu berlain-lainan dalam penjelasannya. Di sini kami
mcnyaiakan pada kaidah itu ada pembagian wadhihud dalalah. Dan kami
trangkan pula pada kaidah ini ada pula pembagian yang bukan wadhihud
dalalah dan susunan persembunyiannya itu dan selalu tersembunyi.
Ahli-ahli ushul merabagi yang bukan wadhihud dalalah jugaempat bagi.
Yaitu,- Khafi. musyakil, mujmal dan mutasyabih.

difahamkan itu terhadap umsan luar. Jika dihilangkan yang

1 . K H A F I

Khafi, yang dimaksud dengan khafi dalam istilah ushul, yaitu
lafadz yang menunjukkan artinya, tapi am ini teriutup rapat-rapat
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terhadap beberapa ifrad. Scmacam tcrscmbunyi. Kesembunyiannya itu
pcrlu dihilangkan untuk dilihai dan diperhaiikan sungguh-sungguh.
Lafadz iiu ibarat lersembunyi, dinisbahkan kcpada beberapa ifrad.
Timbul pcrsembunyian ini, di dalamnya ada ifrad yang sifatnya lebih
dari scluruh ifrad, atau sifat ini kurang, Atau dia mempunyai
khusus. Penambalian atau pengurangan, atau pcnamaan khusus dibuat
menempatkan penycrupaan. Adanyalafadztcrscmbunyi ini dinisbahkan
kepada ifrad ini. Untuk memperolch itu dia tidak memahami lafadz itu
sendiri. Tapi tidak dapat tidak dia mempunyai hal-hal dari luar.

Umpamanya lafadz mencuri. Artinya jelas, yaitu mcngambil
milik orang lain secara scmbunyi-sembunyi. Tapi arti ini dituiup rapai-
rapat kepada sebagian ifrad. Semacam hal yang tcrscmbunyi. Sepcrti
pencopet. Dia mengambil hana orang itu diwaktu hadhir dan jaga.
Semacam kcmahiran mcnyembunyikan tangan dan kesigapan mala. Si
pencuri itu melakukan pcnipuan. Dalam hal ini sifatnya itu meningkat
yaitu berani mencuri. Untuk ini dinamakan dengan nama khusus.
Adakah orang membcnarkan lafadz mencuri ini. maka dipotong
tangan. Atau jika tidak membcnarkan, maka dijatuhi sanksi hukuman.
Ditctapkan dengan ijtihad. dengan sepakat, wajib potong tangan dengan
berdasarkandalilnash.Karena yang diutamakan dari pihakhukum ialah,
sebab potong tangan itu menimbulkan rasa puas.

Dan sepcrti mencuri barang-barang dalam kubur. Dia mengambil
hana dalam kubur orang mati. Hal ini tidak dibenarkan oleh adai.
Mencuri kain kafan dan pakaian mayat itu. Dari satu pihak si pencuri ini
tidak mengambil yang dimiliki dari orang yang menjaga. Untuk ini
dinamakan dengan nama khusus. Apakah dibenarkan dari orang ini
lafadz mencuri yang haras dipotong tangannya? Atau tidak dibenarkan
lalu dijatuhkan sanksi hukuman. Menurat imam Syafi’i, dan Abu Yusuf,
orang ini mencuri haras dipotong tangannya. Menurat Ulama Hanafi,
orang ini bukan mencuri. Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepadanya
itu cukup bcrat, yaitu memasukkannya ke dalam penjara. Tidak usah
potong tangan. Karena dia mengambil harta itu bukan berdasarkan
keinginan, dan tidak pula merupakan milik seseorang. Dan tidak seorang
juga yang mcnjaganya setelah Jatuh keliang lahat.

Begira Juga lafadz qatil (orang yang membunuh) terdapat dalam

n a m a
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hadis berbunyi,- Jangan mcwariskan kepada orang yang membunuh.
Apakah orang yang membunuh itu karena salah, atau ada sebab lain? Si
penjual apabila dia mengambil uang dari si perabeli, atas harga yang
dibayar, pembayaran dari y?ng dibclinya itu, dan sisanya dipulangkan
lalu disembunyikan, apakah orang ini termasuk mencuri?. atau
mengkhianati amanah? Begitu pula halnya, tiap-tiap lafadz yang menun-
jukkan dalil jelas tcrhadap aninya. Tapi dcngan sembunyi-sembunyi,
dan masih ragu-ragu dalam menutupi artinya teihadap beberapa irfad.
Lafadz ini dianggap tersembunyi dengan menisbahkan kepada ifrad ini.

Contoh ini banyak.terdapat dalam undang-undang syar’i, dan
hukum positif. Yang jelas ada beberapa kejahatan yang diserupakan
kepadanya. Dalam hal ini apakah dia termasuk jinayah (kejahatan) atau
perbuatan dosa?, Apakah dalam hal ini salah satu di antra ifradnya itu
tertutup rapat-rapat. Jalan untuk menghilangkan tersembunyi ini hanya
dengan pembahasan yang dilakukan oleh mujtahid, setelah dia memper-
hatikan sungguh-sungguh. Dia hams meraperhatikan lafadz ini, sekali-
pun dengan jalan penunjukan dibuat dari yang ditunjukkan itu lalu
diambil hukumnya. Apabila diperhatikannya bahwa lafadz itu tidak
diperdapat dari jalan penunjukan apapun, maka dia tidak boleh mcn-
jadikan hukum dari yang ditunjukkannya itu. Inilah yang selalu dipcr-
tengkarican.

Oleh sebab itu sebagian orang bcrpendapat bahwa orang yang
mencuri barang-barang dalam kubur itu adalah teimasuk mencuri. Hal
ini berdasarkan ijtihad. Untuk menghilangkan hal-hal yang masih dira-
gukan ini yaitu ialah dengan illat hukum dan hikmahnya. Hal ini bukan
berdasarkan nash, karena nash tidak ada yang mcngatumya.

2. Musyakal

Musyakal, dimaksud dengan musyakal dalam istilah ushul ialah
lafadz yang tidak ditunjukkan dengan sighatnya tentang apa yang
dimaksudnya itu. tapi tidak dapat tidak qarinah luar yang menerangkan
apa yang dimaksudnya itu. Qarinah ini masih dalam pembahasan. Sebab
tersembunyi dalam pcrsembunyiannya itu, bukan dari lafadz itu sendiri,
tapi masih diragukan. Mcnutup rapat-rapat arti beberapa ifrad untuk
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perbuatan luar. Adapun sebab tersembunyi pada musyakal, maka dari
lafadz iiu sendiri, karcna menunit bahasa dia mempunyai beberapa
makna. Orang tidak akan mengerti arti yang dimaksudnya itu dengan
sendirinya atau karena bcrtcntangan tentang apa yang difahamkan dari
nash, di samping apa yang difahamkan dari nash lain.

Kadang-kadang timbul kcsulitan pada nash, karena dalam hal ini
ada lafadz itu yang musytarak (mempunyai lebih dari satu arti). Dalam
sighainya itu tidak terdapat sighat yang menunjukkan pengertian yang
jclas dari apa yang diucapkannya itu. Karcna itu maka tidak dapat tidak
hams ada qarinah luar yang menjelaskannya. Sepeni lafadz quruk dalam
firman Tuhan yang berbunyi;

f ' '■' '●AW

Perempuan-perempuan yang ditalaki iiu hendaklah menunggu
tiga kali quruk (QS 2:228)

Menumt bahasa qumk ini artinya suci dan haidh. Dua ariinyayang
dimaksud dalam ayat itu. Apakah masa iddah itu bcrlaku tiga kali haidh,
atau tiga kali suci. Menumt Syafi’i dan mujtahid-mujtahid, yang
dimaksud dengan qumk pada ayat ini ialah suci. Qarinah di sini adalah
tatsniah, yaitu isim adad (kata benda yang menunjukkan bilangan). Di
sini menunjukkan atas bilangan yang tersebut, yaitu suci, bukan haidh,
Menumt mazhab Hanafi dan sebagian mujlahid yang lain,- Yang
dimaksud dengan qumk dalam ayat ini yaitu haidh. Ini menumt qarinah.
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Kata RasuluUah SAW,- Talak umat itu hanya dua kali.Pertama,

dan iddahnya dua kali haidh. Diterangkan bahwa iddah umat itu dengan
haidh. Penjelasan dimaksud ialah dengan qunik yang biasa di daerah
tropik. Adapun taknits isim a’dad maka hendaklah dipelihara. Harus
diingat bahwa lafadz ma’dud di sini ialah quruk.

Kadang-kadang timbul kesulitan diwaktu raenerapatkan tiap-liap
nash itu. artinya tiap-tiap. batas nash-nash itu jelas raenunjukkan
maknanya, tidak ada kesulitan dalam mcnunjukkan. Kesulitan itu ter-
dapat diwaktu menyesuaikan dan mengumpulkan nash-nash ini. Mi-
salnya firman Tuhan yang berbunyi

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan
maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.qpa bencana yang menimpa-mu

(QS4:79)
Berfinnan Tuhan dalam A1 Quran,-

-Katakanlah, tiap-tiap sesuatu itu dari sisi Allah
-Allah tidak menyuruh berbuat keji
-Apabila Allah bermaksud untuk membinasakan suatu negeri. maka

Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negen
itu (supaya mentaati Allah) tapi mereka melakukan kedurhakaan
dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya
(ketentuan Kami) Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-
hancumya (A1 Israk :16).

Seluruh nash itu pada zahimya bertentangan. Jalan untuk meng-
hhangkan kesulitan yang sulit memecahkannya itu ialah dengan ijtihad.
Apabila terdapat dalam suatu nash lafadz musytarak, maka hams
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dihubungkan dengan qarinah dan penunjukkan yang dilakukan olch
syari’ untuk menghilangkan kesulitan itu dan mcncrangkan apa yang
dimaksud. Sebagaimana penjelasan mayat. Dalam menerangkan
masalah ini maka temyaia pcndapat Ulama berbcda-bcda. Di sini ter-
dapat na'sh pada zahimya ada pertentangan. Maka di sini mujtahid hams
mentakwilkan dengan takwii yang benar. Dicoba mcncocokkan dan
menghilangkan perbedaan iiu. Dalam mentakwilkan itu hams ditunjuk-
kan bahwa ada nash-nash lain aiau qawa’id syar’i, atau hikmah tasyri’.

3. Mujmal

Yang dimaksud dengan mujmal dalam istilah ushul yailu lafadz
yang tidak ditunjukkan maksudnya oleh sighatnya itu. Di sini lidak
terdapat qarinah yang berkenaan dengan lafadz. Atau hal-hal yang
menerangkan. Sebab terscrabunyi. Dalam hal ini ada lafadz yang tidak
bertcniangan. Dari mujmal ini ada lafadz yang dinukil oleh syari’ dari
makna lughawi (arti menumi bahasa). Dan menerapaikannya bagi
makna istilah syar’i khusus. Seperti lafadz sembahyang, zakat, puasa,
haji, dan riba. Lain dari itu, juga lafadz yang dimaksud oleh syari’, arti
syar’i khusus, bukan makna lughawi.

Apabila terdapat lafadz mujmal pada nash syar’i sebelum di-
tafsirkan oleh syari’ itu sendiri, untuk itu dikemukakan oleh sunah
amaliah dan qauliah, menafsirkan sembahyang dan menerangkan rukun-
mkunnya, syarat-syaratnya dan cara-caranya. Kata Nabi SAW,- Sem-
bahyanglah kamu sebagaimana kamu lihai aku sembahyang. Dcmikian
juga N^bi menafsirkan zakat, puasa, haji, riba, dan segala yang dike¬
mukakan secara mujmal oleh nash A1 Quran. Dalam hal lafaz mujmal,
ada lafadz gharib (aneh) yang ditafsirkan oleh nash itu sendiri dengan ani
khusus. Seperti lafadz A1 Qarinah yang terdapat pada firman Tuhan yang
berbunyi:

Harikiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahulah kamu apakahhari
kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anak yang
bertebaran (QS101 :1-4).
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Lafadz halu’, yang terdapat pada ayat yang berbunyi:

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifatkeluhkesah lagi kikir.
Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat
kesenangan dia amat kikir (QS 70 :19 -21).

Pada mujmal ini juga terdapat dalam undang-undang Hukum
Positif, Wakaf itu terdapat dalam fasal 16 Pcfeturan Pcmerintah tentang
masalah Hukum keluarga. Jugasyari’ mcnginginkan supaya hukum ini
dikumpulkan, bukan dipisah-pisah. Bcrtahun-tahun lamanya masih
terasa pengaruh pertikaian bentuk-bcntuk yang bersangkut dengan
hukum di Mesir. Sampai-sampai syari’. Mesirikut campurmemecahkan
masalah ini. Pada alinia kedua, fasal 28 Pcraturan Pemerintah mengatur
masalah hukum bagi Pengadilan. Keputusan Pengadilan’ pada tahun
1927 berbunyi,- Demikianlah, tidak dikhususkan oleh Pengadilan
mempercampurkan dengan pertengkaran yang bersangkut langsung,
atau dengan perantaraan wakaf, atau dengan mensahkannya, atau de¬
ngan mcnafsirkannya, atau melaksanakan sebagian syarat-syaramya,
atau dengan menerangkan pendapat mercka itu.

Kata-kata keadaan seseorang, terdapat pada alinia yang berbu¬
nyi,- Selain itu juga yang bersangkut dengan hal ikhwal seseorang pada
fasal 16 Pcraturan Pmerintah mcnertibkan Hukum Kekeluargaan.
Hukum Kekeluargaan itu berbunyi,- Apabila yang dimaksud dengannya
itu mujmal, maka syari’ menafsirkan yang tcrakhir. Fasal 22 Undang-
undang nomor 91 tahun 1928 menerangkan maksud dari hal ihwal
s e s e o r a n g .

Kata-kata dikuat oleh saksi-saksi dan tulisan-tulisan, dirangkai-
kan dengan catatan yang terdapat pada fasal 363 Pcraturan Pemerintah,
mcnertibkan Mahkamah Syar’iah. Di sini syari’ menafsirkan tiap-tiap
kata pada fasal tersebut, tiap-tiap lafadz yang tidak difahami maksudnya
itu. Karena orang mcnempati bahasa itu lebih dari satu arti. Dikelilingi
oleh qarinah yang memungkinkan untuk menghubungkan dan mene¬
rangkan maksudnya. Ini adalah sulit.
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Tiap-iiap lafadz yang dimcngcri maksudnya itu, apabila tidak
dilcngkapi dcngan qarinah yang akan mcmpcrhubungkannya itu kepada
apa yang dimaksudkannya itu maka ini adalah mujmal. Yang menye-
babkan ijmal lafadz itu, adakalanya kcadaannya itu musytarak. Tidak
dilcngkapi dcngan qarinah yang mcnjclaskan arti-artinya itu. Atau
maksud syari ’yaiiu ani khusus, bukan makna lughawi. Atau lafadz yang
tidak biasa dan maksudnya itu tcrscmbunyi.

Mujmal dari salali satu scbab yang tiga tersebut di atas, tidak ada
jalan untuk menyatakannya dan mcmbuangkan ijmalnya .dan
nafsii-kan maksudnya. Kccuali dcngan mcngcmbalikan kepada ;
yang mengijmalkannya itu. Karena dial ah yang tidak menerangkan mak¬
sudnya Itu. Dan bukan pula menunjukkan dcngan lafadz-lafaziah dan
bukan pula dcngan qarinah-qarinah luar. Kcpadanyalah dikembalikan
untuk mcneran̂ an apa-apa yang masih diragukan. Apabila bersumber
dari syari pemyataan bagi mujmal, maka pemyaiaan itu adalah cukup
qalhr.Dcngannyaitumakadiamenjadi mujmal olch yang menafsirkan.
Sepem pemyataan yang bersumber dari mufashal adalah untuk zakat.
scmbaliyang, haji dan lain-lainnya.

Apabila pemyataan itu bersumber dari syari’ tentang mujmal, tapi
pemyataan itu tidak cukup untuk mcnghilangkan ijmal. maka hal ini
akan menjadi masalah yang suliL Di sini terbukalah jalan untuk memba-
has dan benjtihad. untuk mcnghilangkan kesulitan itu. Pemyataan ini
tidak akan tcrticnti dcngan mengembalikan kepada syari ’. Keiika syari ’
menerangkan apa yang di-ijmalkannya itu. maka sebagian pemyataan
Itu membukakan pintu untuk melakukan ijtihad dan mempeihatikan
sungguh-sungguh.

Misalnya masalah riba. Yang terdapat dalam A1 Quranketcrangan
riba itu baru mujmal. Dalam hal ini Rasul menerangkan dengan hadis.
Hartâ  yang mcnempati riba itu hanya sembilan. Tapi pemyataan ini
tidak cukup. karena dia belum melingkupi'scluruh riba. Dengan ini
terbukalah pintu untuk menerangkan masalah riba itu, dildaskan kepada
apa yang terdapat dalam hadis. Lafadz asli wakaf itu terdapat dalam
undang-undang secara mujmal. Diterangkan oleh syari’ pada alinia dua,
fasal 28 Peraturan Pemerintah. Tapi ini' tidak cukup dan tidak me- ●
lengkapi. Karena itu lafadz ini menjadi sulit. Dan terbukalah jalan untuk
menerangkannya itu dengan ijtihad.

m e -

syari’
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4. Musyabih

Yang dimaksud dengan mutasyabih dalam istilah ushul, yaitu
lafadz yang tidak ditunjukkan oleh lafadznya itu sendiri kepada
maksudnya itu. Dan tidak terdapat qarinah luar yang menerangkannya.
Di sini syari’idipcngaruhi oleh ilmunya. Bukan mcntafsirkannya. De¬
ngan pengertian ini, tidak satu juga mutasyabih itu yang terdapat pada
nash yang berkenaan dengan tasyri’. Lafadz mutasyabih itu tidak ter¬
dapat dalam ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Tidak ada jalan
untuk mengetahui maksudnya. Hanya terdapat pada tempat-tempat lain
dari nash-nash itu. Misalnya pada huruf potong yang terleiak pada
permulaan surat. '

r●c'^
Misalnya ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah serupa de¬

ngan makhJuknya. Dalam hal, Diamempunyai mata. tangan, dan tempat.
Misalnya finnan Tuhan yang berbunyi,-
-Tangan Allah di atas tangan mereka.
-●dan bikinlah kapal itu dengan mata Kami dan wahyu Kami.
_Tidak ada perabicaraan rahasia antara liga orang, melainkanDia yang

keempatnya. Tidak lima orang melainkan Dia yang keenamnya.
Tidak ada pcmbicaraan antara jumlah yang kurang dari itu, dan tidak
pula lebih, melainkan Dia beseitanya. di mana mereka berada.

Humf-huruf Hija-iah potong yang terdapat pada permulaan surat
itu, bukan dia sendiri yang menerangkan maksudnya. Allah Udak
rangkan apa maksudnya. Dia sendirilah yang mengetahui maksudnya
itu. Demikian pula ayat-ayat yang masih dikeragui. Pada zahimya Allah
itu serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin dif̂ ami dari ayat itu arti
lafadz itu secaralughawi. Karena'AUah itu suci dari tangan, mata, tempat
dan sckalian apa yang menyerupai makhluknya.

m e n e -

' ' \ U >
/ ' ●
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Tidak satu jugapun yang menyerupainya. Dia mendengar lagi
m e l i h a t .

Syari’ tidak menerangkan apa yang dimaksudnya. Dalam hal ini
hanya Allah yang mengctahui maksudnya itu, Bcginilah Ulama Salaf
mcngaitikan mutasyabih itu. Mereka menyerahkan kepada Allah untuk
mcngctahuinya. Mereka pcrcaya dcngannya. Karcna itu mereka tidak
mcmbahas dalam takwilnya. Adapun pendapat Ulama Khalaf (mut-
takhir), ayat ini menurut kenyataannya adalah mustahil. Sebenamya
Allah itu tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai mata dan tempat.
Sekalian apa yang dizahirkan itu adalah mustahil. Karena itu harus
diubah dan dipalingkan dari yang zahir ini. Dimaksud dcngannya ialah
arti yang tcrkandung dalam lafadz itu sckalipun dengan jalan majazi
(kiasan) Tuhan itu tidak scrupa dengan makhluk. Firman Tuhan yang
berbunyi,- Tangan Allah di atas tangan mereka. Takwilnya ialah kodrad
Allah di atas kodrat mereka. Bikinlah kapal itu dengan mata Kami.
Takwilnya,- Bikinlah kapal itu dengan pemeliharaan dan panjagaan
Kami. Firman Tuhan yang berbunyi,- Tidak ada pcinbicaraan rahasia
tiga orang
yang munajat dengan ilmunya. Bcginilah mereka mentakwilkan.

Pcrlainan ini menimbulkan perbedaan pendapat dari hal firman
Tuhan ada masalah takwilnya itu mutasyabihat. Tidak ada yang dapat
mengctahui takwilnya itu selain dari Allah. Orang-orang yang men-
dalam ilmunya itu mengatakan,- Kami percaya segala apa yang datang
dari Tuhan Kami. Ada orang yang lerhenti kepada lafadz jalalah.
Katanya tidak ada yang mengctahui takwU mutasyabih ini selain Allah.
Kami tidak melakukan pembahasan dalam mentakwilkannya. Ada pula
orang yang mcmihak kepada orang yang mendaiam ilmunya itu menga¬
takan.- Tidak ada yang mengetahui takwilnya selain Allah, dan orang-
orang yang mendaiam ilmunya itu. Mereka mengetahui takwilnya itu
’dengan kemauan arti yang terkandung dalam lafadz itu. Mereka itu
sepakat mengatakan bahwa Allah suci dari serupa dengan makhluk.

Ada orang yang mengatakan kepada-ku, bahwa sebenamya dia
mentafsirkan mutasyabihat dalam A1 Quran itu. Hal-hal yang menjadi
ihtimalnya itu cukup luas bagi perbedaan pendapat dalam mentak¬
wilkannya. Yang diterima olch Pengadilan dalam menjatuhkan hu-

Takwilnya ialah Allah SWT di samping setiap orang
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kuman ialah menurut bunyinya teks undang-undang. Masih memper-
gunakanfiksi dan mcnjalankan takwil. Orang masih memakai sistem ini.
Padahal di dalam A1 Quran, bukan lidak ada jalan untuk mengetahui
maksud daripadanya itu. Di dalam A1 Quran ada lafadz-lafadz yang
raenunjukkan maksud itu sendiri tanpa ada keragu-raguan. Dan dapat
dibawa untuk ditakwilkan dan perbedaan pcndapat. Di dalamnya ada
lafadz-lafadz yang menunjukkan makna dan membawa hal-hal yang
dimaksud la in.

Inilah lapangan pcmbahasan dari ijtihad, untuk menghilangkan
hal-hal yang terkandung dan menjelaskan' maksudnya. Di dalamnya
terdapat lafadz-lafadz bukan saja menunjukkan maksudnya sendiri, tapi
juga mendinding syari’ itu dengan qarinah-qarinah. Atau disusul dengan
keterangan-keterangan penafsiran apa yang dimaksudnya itu. Allah
menurunkan A1 Quran untuk mengatur dan memberi peringatan,
bagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat tentang apa yang tidak ada
jalan untuk memahaminya secara mutlak. Huruf-huruf potong yang
terdapat pada permulaap beberapa surat itu mengatakan bahwa yang
menunjukkan A1 Quran tidak teijangkau oleh tangan manusia untuk
menyamainya. itu terbentuk dari huruf-hurufnya sendiri bukan dari
huruf-huruf lain, yang dianggap asing. Untuk ini orang melihat bahwa
kebanyakan surat itu dimulai dengan huruf-huruf potong. Dengan
membacahuruf-hurufinimaka orang akanteringatkeagunganAl Quran
i tu .

K a i d a h : 5 A L M U S Y TA R A K

Ada terdapat pada nash syar’i itu lafadz musytarak. Jika ada
musytarak antara arti lughawi dan arti isthilahi, maka hams dibawa
menumt arti syar’i, Jika adanya musytarak itu antara dua arti atau lebih
menurat bahasa, maka hams dibawa kepada yang satu arti dengan dalil
yang menerangkan. Tidak sah yang dimaksud dengan musytarak itu dua
arti atau lebih sekaligus.

Inilah kaidah kelima, Masih ada feaidah lagi yaitu yang keenam
dan yang ketujuh akan datang, yaitu khusus menerangkan lafadz-lafadz
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tiga yang banyak terdapat pada nash-nash syar’i dan undang-undang
Hukum Positif. Yaitu lafadz musytarak, lafadz a’m, dan lafadz khas.
Menerangkan apa yang ditunjukkan oleh liap-iiaphya, jika terdapat
nash. Pcrbedaan keiiga lafadz ini dari segi arti. Musytarak adalah lafadz
yang mcmpunyai banyak arti di tcmpat-tcmpat yang banyak pula, seperti
lafadz tahun. Mempunyai arti lahun Hijrah dan tahun Masehi. Lafadz
tangan, mempunyai arti tangan kanan dan tangan kiri. Lafadz qarsy
mempunyai arti scpuluh dan lima keiip Mcsir.

A’a’ra adalah lafadz mempunyai satu arti. Ini diietapkan pada
ifrad-ifrad. Kebanyakan tidak melingkupi satu lafadz, jika adanya itu
pada satu peristiwa. Artinya ditinjau dari sudut bahasa, tidak menunjuk-
kan atas jumlah yang melingkupi ifrad-ifrad, tidak meliputi seluruh
ifaradnya itu. Seperti lafadz ihalibah (pelajar aiau mahasiswa) hanya
menunjuk satuan arti. Menetapkan pada ifrad, bukan melingkupi dan
meliputi keseluruhannya.

Khas, adalah lafadz mempunyai satu arti. ditetapkaii pada satu
ifarad, atau ifrad-ifrad yang melingkupi. Seperti lafadz Muhammad, atau
pelajar, atau pelajar itu sepuluh, seratus dan scribu.

Isytirak itu menetapkan dengan beberapa arti yang mempunyai
satu lafad di tempat-tempat yang banyak. Umum, ditetapkan dengan
menunjukkan lafadz meliputi semua ifrad, mcnetapkannya, tanpa me¬
lingkupi.

Khusus, ditetapkan dengan menunjukkan lafadz atas ifrad, atau
ifrad-ifrad yang melingkupi. menetapkan, tanpa merata.

Lafadz musytarak, yaitu lafadz yang mempunyai dua arti. 'atau
lebih, pada beberapa tempat, menunjuk atas jalan penggantian. Artinya,
menunjukkan arti ini atau itu. Seperti lafadz a’in-(mata). Menurut
bahasa, artinya melihat. Dan bagi mata air, dan juga mata-mata. Lafadz
quruk, menurut bahasa, artinya suci dan haigh. Begitu juga lafadz sanah
(tahun) dan lafadz yad (tangan).

Sebab-sebab adanya lafadz musytarak dalam bahasa itu banyak.
Temtama ialah kfarena beberapa Kabilah-kabilah yang mempergunakan
lafadz-lafadz itu untuk menunjukkan satu pengertian. Beberapa kabilah
yang dimaksud dengan tangan, ialah seluruh harta. Yang lain menga-
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takan ialah Icngan dan telapak tangan. Yang lain mengatakan, hanya
lelapak tangan saja. Menurut catatan bahasa. orang berpendapai bahwa
pcrkataan Jadu dalam bahasa Arab yaitu lafadz musytarak, mempunyai
tiga arti. Di antaranya orang menempalkan lafadz itu atas berbentuk
hakiki. Sudah itu orang mempergunakan dcngan bentuk lain, yaitu
majazi. Kemudian ada pula orang yang mempergunakan lafadz ini
bermakna majazi. Inilah jang banyak dipakai orang sehingga orang lupa
bahwa dia adalah majazi.

Ahli-ahli bahasa Arab menetapkan bahwa lafadz ini ditempaikan
unluk ini dan uniuk ini. Seperti lafadz saiyarah (bis), lafadz darajah
(sepeda) dan lafadz misarrah (tclipon). Dan juga di antaranya lafadz itu
diletakkan untuk salu arti, kemudian menurut istilah syar’i atau undang-
undang bagi arti lain. Seperti lafadz shalat (sembahyang) atau lafadz
daf’u (menolak). Di mana-mana terjadi persekutuan pada lafadz-lafadz
bahasa. Adanya lafadz musytarak mempunyai dua arti, atau lebih tidak
sedikit dalam bahasa. Dan terdapat pada nash syar’i arti Ai Quran dan
hadis Rasul. Yaitu apa yang telah kami kemukakan di atas, dalam Bab
musytarak. Selamanya terdapat qarinah dihubungkan untuk mengu-
atkan salah satu arti-artinya. Mujtahid mencoba menerangkan maksud
dan tiap-tiap lafadz dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang
dihadapinya itu apabila terdapat pada nash syar i,

Musytarak itu adalah isim (katabenda) seperti yang dikemukakan
di atas. Atau fi'il (kata keija) seperti sighat amar bagi wajib dan sunat
atau huruf, misalnya ”waw” untuk athaf dan haal. Apabila lafadz-lafadz
musytarak itu terdapat pada nash syar’i, bersekutu dengan makna
lughawi dan makna isthilahi. maka orang harus memilih yang dimaksud
dengan arti istilah syar’i.- Lafadz shalat menurut istilah bahasa, artinya
do’a, dan menurut istilah artinya ibadal tertentu. Firman Tuhan yang
berbunyi: Dirikanlah olehmu sembahyang. Yang dimaksud di sini
menurut arti syar’i, ialah ibadat tertentu Bukan makna lughawi yang
berart i do’a.

Lafadz Talak menurut bahasa, menguraikan apa yang berbuhul.
Sedangkan menurut syar’i, yaitu untuk menguraikan buhul tali perka-
winan yang sah. Firman Tuhan yang berbunyi.- Talak itu dua kali. Yang
dipakai di sini, arti syar’i, bukan arti lughawi. Begirulah tiap-tiap lafadz
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musytarak, antara arti lughawi dan arti syar’i, apabila terdapat pada nash
syar’i. Maksud syar’i iaiah arti yang menurut dia. Karcnadi waktu lafadz
ini dipindahkan dari ani lughawi kcpada arti khusus yang dipergunakan,
Lafadz ini menurut lidah syar’i, jclas menunjukkan menurut apa yang
dipakai syar’i,- Demikian^pula halnya undang-undang positif. Apabila
ada lafadz yang terdapat pada nash yang mempunyai dua arti, arti
menurut bahasa dan arti menurut istilah undang-undang, di sini orang
hams mempergunakan arti menurut undang-undang, bukan menumt
bahasa, bagi sebab yang membinanya. Lafadz dafu dan lafadz hulul dan
lainnya itu, di sini dipakai ani ■'menumt undang-undang, bukan arti
menumt bahasa. Demikian juga lafadz dahbbith dan lafadz tas-jil.

Apabila lafadz musytarak itu terdapat pada nash tasyri’, ber-
sekutu beberapa buah ani lughawi, di sini ijiihad hams menjelaskan arti
yang dimaksudnya itu. Karena yang dimaksud olch syari’at lafadz itu
tidak lain selain dari salah satu ariinya itu. Di sini mujtahid mengambil
dalil dari qarinah dan perintah-perintah. Penunjukkan ini menjelaskan
maksudnya itu Lafadz qumk pada firman Tuhan yang berbunyi,- Perem-
puan-perempuan yang ditalaki itu hams menahan diri (menunggu) tiga
kali qamk. Di sini musytarak antara suci dan haidh. Tclah dikemukakan
di atas yaitu di waktu menbicarakan musyakal. Beberapa mujtahid
berpendapat bahwa yang dimaksud qumk di sini iaiah suci. Yang lain
berpendapat, yang dimaksud di sini iaiah haidh.

Lafadz yadu (tangan) yang terdapat pada firman Tuhan yang
berbunyi,- Pencuri laki-laki dan pcncuri perempuan itu maka dipotong
tangan keduanya. Di sini mempakan musytaarak antara zira’ (dari ujung
jari sampai kebahu), antara telapak tangan dan lengan (dari ujung jari
sampai kesiku antara telapak tangan (dari ujung jari sampai kepada
pergelangan). Antara yang kanan dan yang kiri. Para mujtahid kenamaan
mengemukakan dalil dengan sunah amaliah untuk menjelaskan maksud
dari tangan pada ayat tersebut. Yaitu ani yang terakhir. Yaitu dari ujung
jari sampai kepada pergelangan. Lafadz kalalah yang terdapat pada
firman Tuhan yang berbunyi
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Jika seseorangmati, baik laki-lakimaupunperempuanyang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak(QS 4:12)

Kalalah di sini adalah musyiarak, Menurut bahasa, kalalah ialah
orang yang tidak meninggalkan anak dan tidak mempunyai orang tua
<ayah dan ibu) dari seorang yang meninggal. Dan terhadap karib kerabat
dari pihakyang tidak beranak dan tidak ada orang tua. Para mujiahid di
sini mcngcmukakan dalil ayai tcrsebut, menjclaskan bahwa yang
dimaksud pada ayat ini ialah arti yang peitama. Lafadz-lafadz -waw-
pada firman Tuhan yang berbunyi:

Dan janganlah kamu memakan binaiang-binatang yang tidak
disebut noma Allah di waktu menyembelihnya. Sesungguhnya perbua-
tanyang itu adalah satu kefasikan (QS 6:121)

Waw di sini adalah musytarak. Ada orang yang mempergunakan
untuk akhaf, dan ada pula yang mempergunakan untuk haal. Apabila
dimaksud di,sini hal, adalah nahi, dan harus dikembalikan kepada apa
yang tidak menyebut nama Allah. Dan haal ini adalah fasik. Aitinya
ketika menyembelih ilu dia menyebut nama selain Allah. Apabila
dimaksud di sini,- athaf- adalah nahi, maka dikembalikan kepada apa
yang tidak menyebut nama Allah secara mutlak. Sama saja, ketika
menyembelih itu menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut.

Para mujtahid membagi dalam mcnjelaskan maksudnya dalam
ayat ini kepada dua bagian. Tidak sah maksud dengan lafadz musytarak
itu dua arti atau lebih dari arti-aninya itu sekaligus. Agar supaya hukum
yang terdapat pada nash itu bergantung pada suatu waktu lebih dari satu
arti. Karena lafadz yang dimaksud oleh syari’ itu tidak selain dari salah
satu dari ari-aitinya itu. Menempatkan arti-arti yang banyak itu hanya
atas jalan mengganti. Artinya ada yang menunjukkan ini dan itu pada
suatu waktu maka dia mengandung lafadz apa yang menunjuk
kepadanya itu bukan dengan jalan hakiki. Dan bukan pula dengan jalan
majazi. Tidak sah yang dimaksud dengan qumk dalam ayat tersebut suci
dan haidh sekaligus. Jadi perempuan yang dithalaki oleh suaminya itu
ada yang mengatakanmasa tunggu (iddah) nya itu tiga kali suci. Dan ada
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pula yang mcngaiakan liga kcfli haidh. Scbab lafadz ini tidak menunjuk-
kan jalan apa yang harus ditcmpuh.

Dcmikian juga haul pada undang-undang positif. Apabila di sini
terdapaimusytarak aniara bcbcrapa makna lughawi, scdangkan syari’at
tidak mencrangkan ani yang dimaksudnya itu. Olch scbab ilu untuk
menentukan ariinya ilu hams dilakukan ijiihad. Ada dengan pcrantaraan
tcks lain pada undang-undang iiu. Dan ada pula dengan mengembalikan
kepada pcraturan-pcraiuran lasyri’. Tidak sah dimaksud dari lafadz
musytarak pada nash Icbih dari salu ani. Karcna lafadz musytarak itu
ditempatkan tidak lain sclain dari satu arti, tapi mclingkupi aniara dua
atau Icbih,

Kaidah :6AM DAN URAIANNYA

Apabila icrdapat pada nash syari’ lafadz’a’ni, dan tidak ada dalil
untuk meniakJisiskannya, harus membawanya kepada umum dan menc-
tapkan hukumnya bagi scluruh ifrad-ifradnya sccara pasii. Jikadiadakan
dalil untuk mcmakhsiskannya maka hams pula membawanya kepada
apa yang masih linggal dari ifrad-ifradnya itu sctclah diiakhsiskan.
Untuk inidiictapkanhukum sccara dzan.bukanqathi’.Mcntaksiskana’m
itu tidak lain sclain dengan dalil menyamakan atau menguatkannya
dalam hal qathi’atau d/.an.

Definisi A'm,- A’m yaiiu lafadz yang menunjukkan di mana di
tcmpaikan sccara lughawi mclipuii dan semuanya itu bcrlaku untuk
semua ifradnya. Sebenamya aninya itu tidak mclingkupi dalam kclom-
pok yang jelas. Lafadz tiap-tiap perjanjian menumi Fuqaha. Tiap-tiap
peijanjian hams disyaraikan untuk menyidangkannya sccara kckeluar-
gaan timbal balik. Lafadz a’m itu menunjukkan meliputi setiap apa yang
ditetapkan, bahwa perjanjian raenyempitkan perjanjian nyaia. Atau
●peijanjian-pcrjanjian yang dikemukakan Lafadz a’m terdapat dalam
hadis berbunyi,- Barangsiapa yang meleiakkan senjatanya, maka dia
adalah aman. Lafadz a’m di sini menunjukkan meliputi selumh orang
yang meleiakkan senjatanya itu, tanpa kccuali bagi orang tertentu, atau
orang-orang ter tentu.
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Dari ini diambil kcsimpulan bahwa a’ara itu merupakan sifat
lafadz. Karena lafadz itu menunjukkan semua untuk sekalian orang. Jika
lafadz ini hanya menunjukkan seorang saja, seperti seorang. Atau dua,
atau sekelompok, mencakup beberapa orang serombongan, seratus dan
seribu. Bukan dari lafadz umum. Ada perbedaan aniara a’m dan muthlak.
A’m itu menunjuk meliputi setiap orang. Sedangkan muthlak menun¬
jukkan sescorang, atau beberapa orang. Bukan untuk seluruh orang.
A’m dapat diperoleh sckaligus .segala apa yang ditetapkan. Sedangkan
muthlak tidak diperoleh sekaligus. Kecuali salah seorang daripadanya
itu sudah terkenal, Inilah yang dimaksud oleh ahli-ahli ushul,- Umum
a'm syumuli, wa umumi muthlak badali

Lafadz- la fadz UMUM

Bacalah mufradad dan kata-kaia dalam bahasa Arab. Ada lafadz
lughawim menunjuk umum dan berlaku bagi semua orang.
1. Lafadz kulli. (liap-tiap) dan lafadz jami ’(segala). Tiap-tiap pengem-

bala itu akan ditanya dari hal apa yang digembalakannya itu. Dia
menjadikan untuk kamu apa-apa yang dibumi ini semuanya. Tiap-
tiap kesalahan yang teijadi itu menyusahkan. Mengubah orang yang
biasa memperbuatnya itu dengan mengadakan penggantian.

2. Mufrad mu’ raf itu dengan alif lam, mengetahui jenis,-

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri

Allah menghalalkan berjual bell dan mengharamkan riba.

' 24^ I ^
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Jual beli itu memindahkan hak milik.

Jcnis itu ditetapkan pada tiap-tiap kata dari kata-katanya itu. Bukan
hanya pada kata khusus, atau perkataan-pcrkataan yang dikhususkan

3. Jama' mu'raf itu dengan Alif lam, mengctahui jcnisnya

Perempuan-pcrempuun yang ditalak itu menunggu (masa iddah)

«L—

(Diharamkan juga mengawini) perempuan-perempuan yang ber-
suami .

Jamak mu’araf dengan idhafah, umpamanya,-

■ t ' ' y , ’ ■ >

Ambi l lah sedekah dar i harta-har ia merka.

9 y

V

Diharamkan bagi-mu ibu-ibu-mu.

4 . I s im maushu l
● i

/

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempaun yang baik-
b a i k .

/ i

Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh
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semua il'radnya. Apabila orang mempcrgunakan selain dari scmuanya
iiu, maka dia mempcrgunakan majazi. Tidakdapat tidak diamempupyai
qarinah yang menunjukkan kcpadanya dan mcnyimpang dari makna
h ^ i k i .

D a l i l A ’ m

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli-ahli Ushul,
mereka sepakat mengatakan bahwa setiap lafadz dari lafadz umum

‘mcnunil bahasa diterangkan untuk mcmpcrlakukan scluruh apa yang
ditccapkan olch kata-kata tertiadapnya itu. Apabila terdapat pada nash
syar’i, hal-hal yang menunjukkan untuk menetapkan hukum yang
dimanshuskan kcpadanya itu. Bagi liap-tiap apa yang ditetapkan oleh
kata-kata terhadapnya itu tidak lain selain dari menegakan dalil men-
takhsiskan hukum. Perbcdaan itu hanya terdapat pada sifat yang menun¬
jukkan a’m, yang tidak ditakhsiskan semua bagi semua kata-katanya itu.
Apakah dalil qaihi’ atau dalil dzan.

Menurut sebagian mereka itu, yang di dalamnya termasuk Ulama
Syafi’i, mengatakan,- A’m yang tidak dikhususkan zahimya pada
umum, dal am hal ini bukanqathi’. Dia ad al ah dzanmenunjuk semua bagi
semua. Apabila tclah'ditentukan, dia juga merupakan dzan menunjukan
ifrad yang masih tinggal setelah ditakhsiskan. Dia adalah dzan iebelum
ditaksiskan dan sesudahnya itu. Berdasarkan ini adalah sah men-
taksiskan a’m dengan dalil dzan secara mutkl^. Sama saja, baik yang
pertama ditaksiskan itu maupun yang keduanya. Dzan itu ditakhsiskan
dengan dzan pula.

Di sini tidak dibenarkan adanya pertentangan antara a’m dan
khusus qaihi’. Syarat yang dibenarkan adanya pertentangan antara dua
buah dalil, keduanya qathi' atau dzan. Tapi dipergunakan dengan khas
tentang apa yang menunjuk kcpadanya itu. Dan.mengeijakan dengan
a’m terhadap apa yang selainnya. Inilah yang dikemukakan orang
terhadap apa yang mereka perbuat itu. Bacalah nash-nash syar’i, yang
padanya itu terdapat lafadz-lafadz umum yang menunjukan bahwa dia
bukan a’m, melainkan khas. A’m yang masih tetap di atas umumnya itu
jarang teijadi. Yang mempcrgunakan keampuhannya dj atas umum ini
tidak lain selain dari qarinah yang mendampingnya itu. Apabila timbul
masalah, dan sering teijadi pada setiap a’m, bahwa hal ini tidak sela-
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di atas umumnya. Apabila terdapat a’m secara mutlak dari dalilm a n y a
yang mengkhususkannya. maka di'a dibina, sering teijadi mengandung
hal untuk ditakhsiskan. Berdasaikan inilah maka a’m mutlak itu adalah
dari dalil yang zahimya pada uraum, bukan merupakan qalhi’.

Menuriit sebagian dari mereka itu dalam hal ini termasuk
Ulama-ulama Hanafi mengatakan bahwa a’ra yang tidak ditentukan
secara qathi’ pada umum maka qathi’ ini menunjuk atas semua bagi se-
mua ifrad-ifradnya itu. Dan apabila ditentukan merijadi zahir. menunjuk
tertiadap apa yang masih tersisa setelah ditakhsiskan itu. Artinyadzan
menunjukkan menurut mashab inii. A’m yang tidak ditentukan seĉ
qathi’ menunjuk atas semua bagi semua ifrad-ifradnya itu. Apabila
ditentukan maka dia menjadi dzan yang menunjukan kepada apa yang
masih tetap dari ifrad-ifradnya itu setelah ditakhsiskan.

i m

Beidasarkan ini maka tidak sah menentukan am pertama yang
ditakhsiskan dengan dalil dzan. Bahwa dzan tidak menentukan qathi’.
Dia sah menentukan yang kedua dan yang ketiga dengan dalil dzan.
Karena setelah ditakhsiskan yang pertama, maka dia menjadi dzan. Dzan
itu ditentukan dengan dzan pula. Dia menetapkan adanya pertentangan
antara a’m yang tidak ditentukan antara khas qathi’, karena keduanya itu
qathi’. Di sini hujah yang dikemukakan orang itu berbunyi,- Lafadz a’m
pada hakikamya ditempatkan untuk memperlakukan semua apa-apa
yang ditetapkanoleh dari ifrad-ifradnya itu. Lafadz ini ketika dikaitkan
menunjukkan arti hakiki secara pasti.

A’m yang mutlak dari qarinah itu khusus menunjuk kepada umum
secarapasti.Tidakmenyimpangdariartinyayanghakiki.kecuali dengan
dalil. Dalam hal ini para Sahabat dan Tabi’in dan imam-imam mujtahid
mempergunakan lafadz-lafadz pada nash-nash mutlak dari takhsis.
Mereka mengingkari takhsisnya itu tanpa dalil. Apabila ada ketentuan
a’m dengan dalil yang menunjukkan ini terhadap penyimpangannya dari
arti yang hakiki. ini yang umum. Orang mempergunakannya pada
pengertian majazi yaitu khusus. Ada kemungkinan untuk ditakhsiskan
yang kedua secara kias terhadap takhsis yang pertama. Karena illat
takhsis yang pertama telah diteliti pada ifrad-ifrad yang lain. Seakan-
akan takhsis yang pertama itu membuka lubang-lubang pada umumnya.
Dalam hal ini teijadilah a’m yang menentukan dzan menunjuk kepada
apa yang masih ada setelah ditakhsiskan.
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Ada orang yang menerangkan kepada-ku, setelah dia raelakukan
perbandingan penunjukan yang beibeda ini serta contoh-contoh dan
bukti-bukti, katanya di sim tidak ada bukti-bukti tentang adanya pen-
dapat yang berbeda secara menyolok dari sudut ilmiah. Karena tidak ada
perlainan di amara keduanya ini. Dalam hal a’m, orang hams beramal
secara umum, sebelum dia mengemukakan dalil untuk mentakhsiskan-
nya. Dalam hal ini a’m itu tidak mengandung hal-hal yang dikhususkan
dengan dalil. Mentakhsiskannya itu tanpa dalil, dan takwilnya itu tidak
diterima. Ada orang yang mengatakan bahwa a’m yang tidak berdasar-
kan dalil untuk mentakhsiskannya itu pasti menunjuk kcpada
Apa yang mereka maksudkan dengan pasti menunjukkan bahwa hal ini
tidak mengandung takhsis secara mutlak. Yang mereka maksud hanya
tidak lain selain dari menentukan itu dengan dalil.

u m u m .

Macam-macam a’m

Ditetapkan dengan ketetapan nash bahwa a’m itu terbagi tiga,-
Pertama. A’am yang dimaksud dengan secara qathi ’umum. Yaim

yang didampingi oleh qarinah. menafikan sasaran yang ditakh-
siskan, sepeiti a’m yang terdapat pada firman Tuhan yang berbunyi:
a ’ m

Dan tidak satupun binatang yang melata di bumi ini melainkan
Aliah memberi rizikinya (QS11 :6)

Daripada air Kamijadikan segala sesuam yang hidup (QS 21 :
30).

Pada kedua ayat ini orangmenetapkan bahwa sudah menjadi
sumatullah ada a’m yang tidak ditakhasuskan dan tidak pula dipertukar-
kan letaknya. Pada kedua ayat ini terdapat a’m qathi’ menunjuk kepada
umum. Tidak mengandung hal yang dimaksud khusus dengannya.
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Kedua, A’m yang dimaksud secara qathi’ khusus. Yaim apa yang
didampingi dengan qarinah, pada umumnya tetap menafikan dan me-
nyatakan maksud sebagian dari ifradnya im. Misalnya firman Tuhan
yang berbunyi:

( » I V

Mengerjakanhaji adalah kewajiban manusia terdapat Allah (QS
3 : 9 7 )

Manusia pada nash ini adalah umum. Dimaksud dengannya itu
khusus para mukhallaf. Menurut akal, tidak termasuk anak-anak dan
orang gila. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi,-

Tidak sepatutnya bagl penduduk Medinah dan orang-orangArab
Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah
(QS 9:120)

Penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang tersebut
pada nash ini, dua buahlafadz a’m. Kedua lafadz ini khusus orang yang
berkuasa. A’m di sini maksudnya adalah khusus, dan tidak mengandung
u n s u r - u n s u r u m u m .

Ketiga, Am makhsus, yaim a’m muthlak yang tidak didampingi
oleh qarinah, meniadakan hal-hal yang ditakhsiskan. Tidak ada qarinah
yang menafikan dalilnya terhadap umum. Misalnya kebanyakan nash
yang terdapat padanya sighat umum. terlepas dari qarinah-qarinah
lafdziah atau aqliah atau arfiah yang menyatakan umum, sebelum
dikemukakan dalil untuk mcntakhsiskarmya. Misalnya, perempuan-
perempuan yang ditalak oleh suaminya hams menunggu (iddah).

Kata Syaukani dalam memperbedakan antara a’m yang maksud¬
nya khusus dan a’m yang dikhususkan. A’m yang dimaksud dengannya
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Sm ŷ Ŝmcrn̂impingmyakeiikamengucapkankata,
pcmbicaraan pembicaraan yang dipaksakan

teî ntuk umum. Yang dimakstid dengan a’m di sini adalahkhusus dari
ke dalam haJ im orang-orang yang Udak rnukallaf. Misalnya finnanTuhan yang bcrbunyi,- ^

Vy ̂y,te=JWJu
m d e n g a n p e r i n t a h T u h a n n y

menPrimT?sesuaiu di sini iaiah apa-apa yangmenenma kchancuran. Adapun a’m yang dikhususkan. yaitu yang tldakdampingi olch qannah yang menunjukkan bahwa yang dim âksuddengannya nu iaiah bcbcrapa ifradnya. Ini jelas terlfhat padafang
Oali l „ „ ,uk ™„-

a .

Takhsis a’m

Takhsis a’m dalam isiilah ushul vaiHflri hni a*,r, r^- t● yadumcnya takanmaksudsya r i ’dan hal amDimulai dengan bcbcrapa ifrad, bukan semuanya Atau
menyatakan bcbcrapa hukum yang bersangkut dengan a’m im yaitu dari
pcrmulaan mentasym kan hukum untuk bcbcrapa buah ifrad. Ada hadisy:mg mengatakan.- Jangan pmong bUa kuranj dari empat dinar Im
memakhsiskan ampada finnan Tuhan yang bcrbunyi.- Orang laki-laki
yang mcncun dan orang perempuan yang mencuri. hcndaklah dipotongtangan kedua orang itu. Diterangkan hukum potong menurut apVyang
wfn^ ^Ti-h orang yangmembunuh itu lidakmendapatwansan. T ŝis umum dalam raasalah warisan pada ayat waris Dite-
Sker^bardisyarialkan bagi setiap

Ifrad am. Sudah itu diadakan perbaikan-perbaikan dengan meringkas-
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kan hukum terhadap beberapa ifradnya. Dan mengadakan dalil terhadap
keringkasan iini. Maka hal ini tidak dinamakan dalam istilah ushul
takhsis, hanya dinamakan takhsis juz-i. Karena pembatalan perbuatan
itu dengan hukum a’m. Dinishbahkan kepada sebagian ifradnya. Berfir-
man Tuhan dalam A1 Quran,-

y 9

Dan orang-orang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka
tidak ada mempmyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.
Sesungguhnya dia termasuk orang-rang yang benar (QS 24 :6)

Ayal ini adalah nasikh juz-i bagi a’m pada firman Tuhan yang
berbunyi:

oJipr

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang
saksi. maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera
(QS24:4)

Ayat kedua ini pada umumnya meliputi tiap-tiap orang yang
:::;ngkazaf (menuduh orang berzina). Sama saja, baik mengkazaf isten
sendiri, maupun orang lain. Permulaannya hukum ini disyariatkan
beibentuk a’m, sudah itu dikemukakan dalil, yaitu ayat-ayatli’̂ , untuk
mendera orang yang mengkazaf perempuan yang bukan isterinya. Di-
terangkan oleh hadis Ilmu Mas’ud yang berbunyi,- Kami duduk-duduk
di mesjid pada malam Jum’ai tiba-tiba masuk seseorang orang Anshar
mengatakan,- Ya RasuluUah, bagaimanakah pendapat tû  tentang

yang mcndapati isterinya ada seseorang laki-laki. Jika dia

m e

seseorang
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membunuhnya maka orang-orang lain akan membunuhnya. Jika man
mau deralah olehmu. Dalam hal ini Nabi hanya beitliam diri. Berdiam
diri itu karena marah. Sudah im kata Nabi SAW,- Ya Allah Bukakanlah,
bukakanlah. Keiika itu turun ayat li’an pada surat An Nur yang ber-
bunyi,- Orang-orang yang menuduh isterinya

Kesimpulandari ini ialah bahwa lakhsis dalam isi’'ah ushul, Udak
dapat tidakhams dengan dalU qarinah bagi tasyri’ a’m. Karena qarinah
ini menyatakan bahwa maksud mula-mula dari a’m scbagian ifrad
ifradnya. Apabila ini ditakhirkan maka dia adalahnasikhjuz-i.

D a l i ! Ta k h s i s

Dalil takhsis itu kadang-kadang bukanlah lafadz yang beidiri
sendiri dari nash a’m. Lafadz ihi berhubungan dengannya dan meru-
pakan bagian daripadanya. Dan kadang-kadang memang berdiri sendiri
dari nash a’m. dan ada pula yang terpisah. Di sini dikemukakan,
menunjukkan yang bcrtalian, bukan berdiri sendiri. Istisna, syarat,
washaf, dan ghayah. Istisna itu sepeni firman Tuhan yang berbunyi,-

Kecuali jika muamalah kamu itu perdagangan itu tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (Jika)
kamu tidak menuliskannya (QS 2:282)

Sarat (syarat), seperti firman Tuhan yang berbunyi:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa
kamu mengkasar sembahyang, jika kamu takut diserang orang-orang
kafir (QS 4:101).
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Washaf, seperli firman Tuhan yang bcrbunyi,-

telah kamu campuri (QS 4:23).Dari isteri-isteri yang

Ghayah, seperti firman Tuhan yang berbunyi,

Dan tanganmu sampai dengan siku (QS 5.6)
Yang lebih jelas mcnunjukkan takhsis im ada yang berdiri sendm

terpisah. yaitu.- Akal. araf. nash dan hikmah tasyn .

Itr Lor»g gill Mentakhsis a'm pada setiap pembicaraan yangtoLal dngl taklif, yaitu orang-orang yang dianggap m p̂utanging iawab hukum. Mentakhsiskan penduduk Medinahir"aS ilb Badui yang be,ada d-sek«a ●» deng-

rry^^'—SS.ryrbl^a^^^^ « ala,a
inilah dijadikan dasar Hukum Positif.

Takhsis dengan Arfu, Mentakhsiskan ibu-ibu pada firman
Tuhan yang bcrbunyi,-

menyusukan, anak-anaknya selama duaPara ibu hendaklah
tahun penuh (QS 2:233).

Ada orang yang menganggap
KarenatidakbiaLyangmenyusukandanyangmengasuhanakituorang

kedudukan ibu itu lebih tinggi.
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yang bukan ibu kandungnya scndiri. Yang bcrpcndapat begini ialah
Malik. Mcntakhsiskan makan -tcrdapat hadis yang berbunyi,-

●Rasulullah SAW mclarang orang mempcijualbdikan bahan makanan
dengan jcnisrtya saling bcrlcbihiui dengan bahan makanan yang ada.
Dirangkaikan lafadz makanan kcpadahya im waktu diadakan tasyri’.
Mcntakhsiskan liap-iiap scsuatu tcrdapat pada firman Tuhan yang bcr-
bunyi,- Yang mcnghancurkan scgala scsuatu dengan perintahTuhannya.
Dengan scgala scsuatu dilcrima untuk mcnghancurkan. Sebagian ahli
ushul menganggap dalil takhsis pada conioh tcrakhir ini perasaan.
Sebagiannya menganggap akal. Masalah ini dikeluarkan daripadanya ilu
hanya satu. Di alas inilah undang-undang Hukum Positif. Kebanyakan
apa yang mcntakhsiskan arfu ilu sebagian lafadz-lafadz umum dalam
fasal-fasal undang-undang. Kebanyakan apa yang ditakhsiskan olch arfu
lentang perdagangan itu sebagian nash a’m pada sighat pcijanjian.

Takhsis dengan nash. Telah dikemukakan di alas, banyak ter-
dapat dalam A1 Quran. Seperti firman Tuhan dalam masalah perempuan-
perempuan yang dilalaki olch suaminya scbclum bcrcampur.

i m a m

Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya (QS 33 :49)

Mcntakhsiskan umum, firman Tuhan yang berbunyi:

Perempuan-perempuan yang dithalaki (suaminya itu) hendaklah
menahan diri (menunggu) tiga kali quruk (QS 2:228).

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli ushul mengatakan
bahwa diperbolehkan mcntakhsiskan AlQuran dengan A1 Quran, dan
dengan sunah mutawatir. Karena nash A1 Quran dan sunah mutawatir itu
merupakan hal yang pasti dan tetap. Maka masing-masingnya itu me-
takhsiskan. Adapun mentahsiskan A1 Quran dan sunah yang tidak .
mutawatir menurut ahli ahli ushul juga boleh. Orang-onmg menge-
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mukakan hujah dengan kejadian kejadian dan kesepakatan atas per-
buatan. Ada hadis yang mengatakan,-

J »

Diharamkan padamu mayat.

Ada hadis yang mengatakan,-

Bagi orang yang membunuh tidak ada waris.

Mentakhsiskan umura orang yang mewariskan pada ayat-ayat
yang mengenai warisan. Ada hadis yang mengatakan. Rajmi itu raen-
takhsiskan umum bagi laki-laki yang berzina dan perempuan yang
berzina. Ada hadis yang mengatakan,- Tidak dipotong dalam hal yang
kurang dan erapat dinar. Mentakhsiskan umum laki-laki yang mencuri
dan perempuan yang mencuri. Ada hadis yang mengatakan,- Dihar¬
amkan daii sepesusuan apa-apa yang diharamkan dari seketuninan.
Mentakhsiskan umum. Dan dihalalkan kepada kamu apa-apa yang dibe-
lakang itu. Masih dipertengkarkan tentang mutawatimya sebagian dari
hadis-hadis ini atau kemasyhurannya tidak ada dalil yang dikemukakan.
Mazhab ini adalah benar. Ada pula orang-orang yang tidak mau men¬
takhsiskan a’m A1 Quran dengan sunah yang tidak mutawatir. Bertab-
rakan dengan beberapa takhsis nabawiah. Tidak ada jalan bagi mereka
untuk mengingkarinya. Dan tidak pula untuk menctapkan kemutawa-
tiraimya.

Mentakhsiskan nash-nash a’m dalam undang-undang Hukum
’Positif. Hal ni banyak terdapat. Di antaranya,-

Pasal 164 Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi,- Yang
menjadi perbedaan tempat tersangkut yang dipermasalahkan tentang
perbuatan yang tidak disyari’atkan dandiadakanpenggantiantentang
apa yang menimbulkan kemudaratan. Fasal ini ditakhsiskan dengan
alinia kedua, yang beibunyi,-jika telah ditetapkan akan menimbulkan
kemudharatan bagi sescorang, tidak ada perbedaan dan tidak ada lagi
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orang yang menanyakan tentang iiu. Atau sukar mendapatkan pcnggan-
tian yang dimita. Sebab itu maka diperbolehkan oleh Hakim memaksa
orang yang menimbulkan kemudharatan yaitu dengan mcngadakan
penggamian sccara adil.

Ada pcndapat yang mengatakan, lafadz umum itu tidak meng-
khususkan sebab. Apabila tcrdapat nash syar’i dengan sighat a’m, wajib
memperbuat dengan umumnya yang dilunjukkan oleh sighatnya itu.
Tidak ada pcndapat untuk mengkhususkan sebab yang hukum itu dibina
atasnya. Sama saja baikberupa sebab pertanyaan maupun peristiwa yang
teijadi. Karcna itu diwajibkan kepada orang untuk mengikutinya. Yaitu
nash syar’i yang terdapat padanya itu. Jika terdapat nash syar’i dengan
sighat umum maka yang wajib diamalkan iaiah yang umum itu. Tidak
ada pcndapat yang mengatakan tentang kekhususan-kekhususan per¬
tanyaan atau peristiwa yang dibina nash di atasnya itu. Bahwa syari’ pada
nash jawabannya dan fatwanya itu menyimpang dan kekhususan-
kekhususannya itu, untuk ditakbirkan dengan sighat umum qarinah
tciiiadap tidak adanya pcndapat tentang kekhususan-kekhususannya itu.

Menurut suatu riwayat, ada suatu kaum bertanya,- Ya RasuluUah,
kalau kita berlayar di laut, kalau air yang ada pada kami itu, kami
pergunakan untuk berwudhuk, kami khawatir kalau kami akan ke-
hausan. Apakah boleh kami berwudhuk dengan air laut?. Kata Rasul,-
Laut itu suci aimya dan halal mayainya. Sighat ini adalah umum. Yaitu
suci aimya. Dengan umumnya itu menunjukkan bahwa air laut itu dapat
membersihkan segala macam barang dalam keadaan darurat dan dalam
keadaan biasa. Wajib beramal dengan umumnya itu. Tidak ada lagi suatu
pemikiran dengan adanya pertanyaan secara khusus dan hal berwudhuk.
Dan tidak ada lagi orang yang bertanya. Menanyakan tentang keadaan
darurat untuk air, karena kckhawatiran akan teijadi kehausan.

Ada hadis yang mengatakan,- Isteri Sa’ad bin Rabi ’bertanya,- Ya
RasuluUah,- Dengan Sa’ad bin Rabi’aku mendapat dua orang anak
perempuan. Ayah kedua anak ini mati terbunuh dalam perang Uhud.
Paman anak ini mengambil hartanya. Kedua anak ini tidak kawinkecuali
dengan mempunyai harta. Kata RasuluUah kepada paman anak ini,-
Berikanlah kepada kedua anak perempuan ini dua pertiga, dan untuk
isterinya seperenam, dan sisanya ambil untuk engkau. Hadis ini menun¬
jukkan dengan umumnya yaitu untuk anak perempuan dari yang
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mcninggal itu dua pcniga. Tidak ada satu pendapatpun yang mcngatakan
tidak ada harta yang dibcrikan kcpada kedua anak pcrcmpuan yang
ayahnya terbunuh dalam pcrang Uhud itu. Dalam hadis lain dikatakan
bahwa Nabi pemah liwat dcngan seekor kambing maimunah. Kambing
ini sudah menjadi bangkai. Kata Nabi SAW,- Bilamana kulit mayat
disamak, maka dia suci. Di sini tidak adapendapatuntuk mcngccualikan
kulit kambing.

Kata AI Amadi dalam Kitabnya Ak Ihkam. Kcbanyakan hal-hal
yang umum itu terdapat pada scbab-sebab khusus. Ayat mengenai
pencurian itu tumn di waktu Al Mayun mencuri atau orang mencuri ridak
(kain pcnutup kepala Sufwan. Ayat zihar itu turunnya pada peristiwa
Musalaman bin Shakhar. Ayat li’an itu turunnya ketika peristiwa Hilal
bin Umaiah. Para Sahabat mcngumumkan hukum-hukum ayat ini tanpa
ada yang mengingkari. Yang dcmikian itu menunjukkan bahwa sebab itu
bukanlah tcmpat jatuh bagi umum. Memang apabila terdapat nash
jawaban bukan berdiri dcngan scndirinya, dari pertanyaan, sekalipun
jawaban itu,- Ya, atau tidak, Atau yang terdapat pada arti salah satu dari
keduanya ini. Karena jawaban ini menyangkut pertanyaan dalam htthitti
dan khusus. Adapun dalam umum misalnya,- Ada hadis yang menga-
takan,- Bahwa Rasulullah pemah ditanya orang tentang mempeijual
bclikan ruthab dengan tamar.

Kata Nabi SAW, Apakah ruthab itu kurangpabila sudah kering?
Kata orang banyak,- Ya memang. Kata Nabi SAW,- Jadi kalau begitu,
jangan. Adapun pada hal-hal kckhususannya, misalnya kata Rasul
kepada Abi Bardah dia mcnanyakan kepada Nabi dari hal korban domba
yang beruraur dua tahun. Bagi-bagilah olchmu, dan tidak scorang jua
yang bolch membagibagikan sesudah engkau ini. Jawaban syari’at itu
sclamanya mengikut pertanyaan tanpa berdiri sendiri. Mengikut per¬
tanyaan itu pada umum dan khusus. Pertanyaan dalam jawaban itu
tcmpat kembalinya.

Adapun jawaban yang terdiri apabila di sini terdapat a’m maka
adalah a’m, dan tidak ada orang yang berpendapat dengan kekhususan
sebabnya itu. Di atas dasar inilah berdirinya undang-undang Hukum
Positif. Ada fasalnya itu yang membatasi usia peikawinan secara umum.
Tidak ada orang yang berpendapat dengan kekhususan-kekhususan
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yang teijadi. Atau kcjadian-kejadian yang merupakan scbab pada
tasyri’nya. Ada fasal-fasal yang mclarang orang mcndcngar tudiihan
perkawinan, alau talak atau nafkah dalam bcbcrapa hal umumnya. Tidak
ada orang yang bcrpcndapat dcngan kckhususan-kckhusuan pcrisiiwa-
peristiwa yang mcnjadi sebab pada tasyri’nya. Fasal 115 Undang-Un-
dang Dasar yang hams dipcrbahami tiap-iiap lima tahun
Tidak ada orang yang bcrpcndapat dcngan kekhususan-kckhususan
sebab yang dibina oleh tasyri’ di aiasnya. Sebab itu scbagaimana kata
imam Syafi’i, tidak mcmbuat sesualu, yang dibuat hanya lafadz-lafadz.
Di sini tcrlihat ada pcrbcdaan antara hikmah tasyri’ nash dan apa yang
lerdapat nash dibina aiasnya dari hal pertanyaan atau peristiwa. Bahwa
tasyri’ a’m iiu tclah diiakhsiskan, tanpa ada pcrlainan pcndapat. Adapun
apa yang terdapat nash dibina atasnya, maka inilah yang dimaksud olch
perkataan mcrcka yang bcrbunyi,- Tidak ada orang yang bcrpcndapat
dcngan kckhususan sebab di samping umumnya lafadz.

s e c a r a u m u m .

Kaidah :7KHAS DAN PENJELASANNYA

Apabila terdapat nash itu lafadz khas meneiapkan hukum bagi
yang ditunjukannya itu sccara qathi’ (pasti). Apa yang tidak berdasarkan
dalil uniuk mentakwilkannya dan yang dimaksud makna lain dari-
padanya. Jika terdapat sccara muilak, dipergunakan menetapkan hukum
sccara keselumhan. Di sini tidak lerdapat dalil yang mengaiikannya. Jika
terdapat pada sighat amar, maka dipergunakan hal-hal yang wajib
diperiniah dengannya bila tidak terdapat dalil yang menyimpang dari
yang wajib. Jika terdapat pada sighat nahi digunakan mengharamkan
yang dilarang itu, bila tidak terdapat dalil yang menyimpang dari yang
diharamkan i tu.

Lafadz khas, yaiiu lafadz yang dipakai untuk menunjukkan
seseorang, atau misalnya Muhammad, atau semacam, misalnya laki-
laki, atau suatu gabungan misalnya liga belas, seratus, kaum, serom-
bongan, jamak dan fariq. (berhimpundan bercerai-berai). Selain itu juga
lafadz-lafadz yang menunjukkan bilangan dari ifarad. Tidak menunjuk¬
kan semua ifrad-ifradnya im. Kadang-kadang terdapat lafadz khas
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terlepas dan kaitan apapun juga. Kadang-kadang dikaiUcan dengan suatu
kait. Kadang-kadang atas sighat minta diperbuat. Misalnya,- Dan ja-
nganiah kamu mencari-cari aib orang lain untuk disiaikan. Hal ini me-
lingkar pada,- Khas, mutlak, kait, amat dan nahi.

Hukum khas berbentuk global Apabila terdapat nash syar’i yang
menunjukkan dalil qalhi’, terhadap arti khas yang ditempatkan bagi
hakiki. Dan meneiapkan hukum yang untuk menunjukkan kepada jalan
qathi’, bukandzan. Hukum yang dipergunakanialahfirmanTuhan yang
berbunyi.

Maka kifarat sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang
miskin (QS 5:89)

Yaitu wajib memberi makan sepuluh orang miskin, tidak berlebih
dan tidak kurang dari sepuluh itu. Ada pula hukum yang diambil dari
hadis, yang berbunyi,-

-€ l f . ,

Pada tiap-tiap empatpuluh ekor kambing, seekor kambing.
Yaitu ukuran nisab yang wajib zakat. Bila kambing itu jumlahnya

telah sampai empat puluh ekor, dikeluaikan zakamya seekor. Ukuran
wajib dengan seekor kambing tanpa bertambah atau beikurang. Tapi
apabila ada dalil yang menghendaki takwil, maka hal ini aaalah khas.
Artinya, maksud arti lain dari ini mengandung apa yang dikehendaki
oleh dalil. Contoh ini yaitu apa yang dikemukakan di atas, yaitu takwil
UlamaHanafi dalam masalah kambing pada hadis yang berlalu. Meliputi
semua kambing dan ukurannya. Juga orang mentakwilkan tamar pada
hadis misarrah yaitu meliputi semua dan mengganti apa-apa yang telah
hilang. Apabila terdapat khas secara mutlak membawa secant
keseluruhannya. Apabila terdapat kait dia membawa kepada kaitannya.
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Perbedaan lafadz mudak dengan lafadz muqaid
Mutlak yaitu apa yang menunjukkan atas satu. Bukan dikaitkan

kepada lafadz dengan kaitan apa saja. Misalnya,- Orang Mesir, laki-laki,
buaing Muqaid yaitu apa yang menunjukkan kepada kata yang dikaitkan
kepada lafadz dengan kaitan apa saja. Orang mesir muslim, laki-laki
yang cakap dan burung putih. Mutlak itu difahami atas itlaknya, kecuali
apabila ada dalil untuk menggantikannya. Jika ada dalil untuk meng-
kaitkannya, maka dalil ini harus disimpangkan dari ithlaknya dan mene-
rangkan yang dimaksudnya itu. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran,-

f

Sesudah dipenuhi wasiai yang dibuat atau sesudah dibayar
utang-utang (QS4 :11).

Wasiat itu mutlak, dikatakan dengan hadis yang menunjukkan
bahwa tidakboleh wasiat itu lebih dari sepertiga. Jadi yang dimaksudkan
dalam ayat wasiat itu yaitu ada pembatasan, yaitu sepenitiga harta pe-
ninggalan. Ada pula lafadz mutlak itu terdapat pada nasy syar’i,
dikaitkan kepada nash lain, Apabila dua nash ditempatkan satu, maka
keduanya itu terdapat persatuan hukum. Dan sebab yang dibina hukum
di atasnya itu bersatu. Membawa muthlak kepada muqaid. Aninya
maksud dari muthlak itu ialah muqaid. Karena di samping kesatuan
hukum dan sebab. Tidak menggambarkan perbedaan pendapat dengan
mcngithlakan dan mengailkan. Murthlak itu berkaitan dengan kaitan
Misalnya. Firman Tuhan dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, Di-
haramkan kepadamu, mayat, darah, dan daging babi. Darah di'sini
terlepas dari kaitan, berfirman Tuhan dalam surat A1 An Am.

Kmakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyuyang diwahyukan
kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakan-
nya. Kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir,
atau daging babi (QS 6:145).
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Darah di sini dikaitkan dengan tertumpah. Yang dimaksud darah
dalam surat A1 Maidah ialah darah yang mcngalir. Dalam surat A1 an Am
ini nashnya itu mcngharamkan. Hukum pada kcdua ayat ini hanya satu
yaiiu haram. Sebab hukum yang dibina olch kedua ayat itu hanya satu
yaitu keadaan darah. Kalau darah itu diharamkan secara muthlak, darah
itu tidak dikaitkan dengan tertumpah. Apabila terdapat perbedaan nash
pada hukum. atau pada sebab. atau pada bedanya sekaligus. maka tidak
boleh membawa muthlak itu kepada kait. Tapi mengeijakan dengan
muthlak terrtiadap yang diiihlaknnya itu pada tempatnya itu, dan dengan
mengaitkan kepada kaiinya pada tempatnya itu. Perbedaan hukum dan
sebab atau salah satu keduanya kadang-kadang menjadi sebab teijadinya
perbedaan ithlak dan kait. Ini menurul mazhab Hanafl dan Maliki.
Adapun Syafi’i, sepakat mengatakan, apabila ada perbedaan dua nash
hukum dan sebab atau hukum saja. Apabila berbeda pada sebab. bersatu
pada hukum maka muthlak itu dibawa kepada muqaid. Misalnya dua
nash yang berbeda icntang hukum di samping bersatu sebab yaitu firman
Tuhan yang berbunyi,-

Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
sembahyang, maka basuhlah mukamu sampai siku (QS 5:6).

Maka bercayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapu-
lah mukamu dan tanganmu (QS 4?43).

Yang menjadi sebab pada kedua ayat ini hanya satu yaitu bersuci
untukmengeijakan sembahyang. Hukum pada yang pertama yaim wajib
mandi dan pada yang kedua yaitu' wajib menyapu. Contoh lain lalah
firman Tuhan yang berbunyi.-
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-Dan ibu isteri kamu

Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang
kamu campuri.

Contoh dua nash yang bersaiu, hukum dan sebab bcrbeda. iaiah
firman Tuhan lentang kifarat karcna bcrsalah.

Barangsiapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah
(hendaklah dia memerdekakan budak yang beriman seria membayar
dial yang diserahkan kepada keluarganya (QS 4:92).

Firman Tuhan dalam masalah kifarat zihar

Orang-orang yang menzihar isteri mereka kemudian mereka
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka (wajiblah
atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri iiu
bercampur (QS 58 :3).

Firman Tuhan dalam Masalah Saksi Ulang-piutang

C VAY

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (di
antaramu) (QS 2:82}
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Firman Tuhan dalam hal Saksi Muraja’ah

Dan persaksikanlah dengan dm orang saksi di antara kamu
(QS65:2).

Pada kedua ayat ini hukumnya itu hanya satu, yaitu wajib memer-
dekakan sahaya. Yang menjadi scbab pada wajib itu bcrbeda-beda.
Karcna pada yang pcrtama membunuh karcna salah. Dan pada yang
kedua maksud mcnzihar itu akan kembali kepada isterinya. Pada kedua
ayat itu hukum hanya satu. yaitu wajib mengadakan saksi dengan dua
orang saksi. Yang menjadi sebab pada wajib itu berbeda, karena salah
satu dari keduanya itu dalam masalahmad-yanah(utang-piutang). Dan
pada yang satu lagi muraja’ah (mengulang kembali).

Tidak bisa diberi penjelasan yang dikaitkan kepada rauthlak dan
membawa muthlak itu kepadanya, kecuali pada suatu bentuL Yaitu
apabila bersatu yang diletakkan maudhu’ keduanya. hukum dan sebab.
Apabila yang berbeda itu hukum. atau berbeda sebab. atau keduanya
berbeda hukum dan sebab maka tidak boleh membawa muthlak kepada
muqaid, tapi difahami muthlak itu pada tempatnya untuk di ithlakan.
Memahamimuqaiadpadatemparnyauntukmengkailkannya.Artinya.di
waktu ada hukum pada ayat wudhuk, wajib membasuh tangan. Keadaan-
nya’itu dikaitkan kepada siku. Ketika hukum itu ada pada ayat tayamum,
wajib menyapu tangan. Di ithlakan kepadanya bukan dikaitkan sampai
kesiku. Tayamum itu mempakan rukhsah (keringanan hukum) syari’aL
Yaitu keringanan ketika tidak ada air. Keringanan itu juga sesuai dalam
hal membanggakan tangan. Dipeiinci scgala apa yang dimaksud dengan
tangan. Demikianlah halnya bila terjadinya perbedaan sebab. Mem¬
bunuh karena salah mengikat leher kuat-kuat dengan tali untuk
raenyiksa.

Sighat amar Apabila terdapat sighat khas pada nash syar’i, atas
sighat amar, atau sighat khabar yang berarti perintah. diperlakukan
wajib. Artinya minta diperbuat yang diperintahkun itu, atau dipaksa
dengan bentuk paksaan dan pasti. Kata Tuhan.- Potonglah olehmu
tangan keduanya. Berarti wajib memotong tangan pencuri itu, baik laki-
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lakj maupun percmpuan. Kata Tuhan,- Perempuan-perenipiian yang di
talak itu mcrcka itu hams mcnunggu. Bcrarti wajib menunggu pcrcm-
puan-pcrempuan yang di lalak itu tiga kali qumk. Ra-i kuat, yaitu sighai
amar dan apa yang tcrkandung dalam maknanya itu menunjuk wajib.

Lafadz itu ketika dikai tkan di ithlakkan menunjuk arti yang hakiki
yang ditempatkan padanya. Tidak boleh menyimpang dari arti hakiki,
kecuali dcngan qarinah. Bila terdapat qarinah menyirapangkan sighat
amar dari wajib kepada ari lain, maka hams difahamkan daripadanya itu
apa-apa yang ditunjukkan olch qarinah. Seperti finnan Tuhan yang ber-
bunyi,- Dan makanlah kamu dan minumlah kamu. Yang sunat yaitu
finnan Tuhan yang bcrbunyi,- Apabila kamu mengadakan utang-
pimang.... sampai kepada
Tuhan yang bcrbunyi,- Kcijakankanlah olehmu apa-apa yang kamu
kehendak i .

tuliskanlah. Mengamcam pada finnan

Mcnyaiakan tidak sanggup, dalam finnan Tuhan yang berbunyi,-
Maka datangkanlah olehmu surat yang scumpamanya. Selain dari itu

dari hal apa yang ditunjukkan kepadanya oleh sighat amar dcngan
qarinah. Dan adakalanya pula tidak terdapat qarinah yang memper-
lakukan amar im wajib. Sebagian ahli-ahli ushul berpendapat bahwa
sighat amar itu ada yang musytarak. Mempunyai beberapa buah arti.
Maka di sini tidak dapat tidak qarinah itu menyatakan hanya satu dari
arti-artinya yang musytarak itu. Yaitu yang menjadi judul bagi arti-arti
yang banyak itu.

Sighat amar menumt bahasa tidak menunjukkan apa yang perin-
tahkan wajib memperbuat apa yang diperintahkan im. Perintah itu
tidak menunjukkan bemlang-ulang mengerjakan apa yang diperintah¬
kan itu. Dan juga tidak wajib memperbuat dengan segera. Berulang-
ulang atau segera memperbuatnya itu, di sini sighat itu tidak menunjuk¬
kan yang demikian itu ketika dirangkaikan kepada salah satu dari
keduanyr itu. Maksud amar yaitu hasil yang diperintahkan. Inilah
maksud yang ditetapkan dengan sekali teijadi pada waktu apa saja. Jika
terdapat qarinah menunjuk untuk diulang-ulang maka berulang-ulang
ini dipakai dari qarinah, bukan dari sighat.

Deraikianlah. jika terdapat qarinah menunjuk untuk dicepatkan,
seperti dalam firman Tuhan yang bcrbunyi,- Barangsiapa di antara kamu
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yang menyaksikan bulan Ramadhan maka hendaklah dia berpuasa.
Berulang-ulang rainta berpuasa ini dipakai dari hal yang bersangkut
dengan periniah dengan syarat, menyaksikan bulan Ramadhan. Seakan-
akan dia beikata,- Bilamana seseorang kamu menyaksikan bulan, maka
wajiblah baginya berpuasa. Begini pula dalam firman Tuhan yang
berbunyi,- dirikanlah olehmu sembahyang setelah matahari iiu tergelin-
cir. Dalam kewajiban-kewajiban yang dibatasi dengan wakui diminta
supaya cepat memperbualnya karena yang wajib itu dikhawaatiri akan
luput. Dalam perintah-peiintah dengan kebaikan hendaklah cepat
mempergunakart Berfirman Tuhan dalam A1 Quran

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan(QS 3:133).

1 0 î
Berlomba-lombalah kamu (dalam memperbuat) kebaikan (QS 2:

148).

Sighat nahi, Apabila terdapat lafadz khas pada nash syar’i ter-
hadap sighat nahi, atau sighat khabar yang dalam arti nahi itu memper-
gunakan haram. Artinya minta dihentikan, larangan itu berbentuk
paksaan dan perintah. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Janganlah kamu nikahi perempuan -perempuan musyrrik sebe-
lum mereka beriman (QS 2:221)

Haram di sini dipakai orang Islam mengawini perempuan-perem¬
puan musyrik.

Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka (QS 2:229).
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Haram itu di sini digunakan untuk mcngambil ganti dan perem-
puan-percmpuan yang diceraikan. Sighat nahi atas ra-i itu kuat. Maudhu’
bahasa itu untuk mcnunjukkan haram. Difahamkan daripadanya itu
kctika mcng-iihlakkan. Apabila tcrdapat qarinah menyimpang dari
raakna hakiki kcpada makna najazi maka difahami daripadanya itu apa-
apa yang diiunjukkan olch qarinah kepadanya. Sepcrti do’a yang terda-
pat dalam firman Tuhan yang berbunyi:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan had kami condong
kepada kesesatan (QS 3:8)

Perasaan tidak suka, terdapat dalam fimian Tuhan yang ber¬
bunyi,-

Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan
kepdamu, niscaya menyusahkan kamu (Al Maidah: 101).

Sebagian ahli ushul berpendapat bahwa sighat nahi dalam Bab
musytarak adalah scpcrti amar. Perbedaannya itu hanya satu. Nahi
dipakai minta diberhentikan dcngan cepat untuk sclama-lamanya. Arti-
nya, si mukalaf itu harus menahan dirinya untuk memperbuat larangan.
Diulang-ulang gunanya supaya orang mcnumt perintah dalam hal la¬
rangan itu. Harus scgcra dijalankan, karena larangan memperbuat
scsuatu itu diharamkan. Guna untuk melcnyapkan kesusahan yang
tcrdapat di dalamnya itu. Dalam hal ini wajib dilakukan. Barangsiapa
yang dilarang memperbuat sesuatu, apabila dikeijakannya juga sekali-
pun hanya sckali, itu namanya bukan mengikut perintah. Maka di sini
diulang-ulang minta dihentikan. Larangan ini harus cepat dilaksanakan.
Sighat nahi muthlak pciaksanaannya itu cepat diulang-ulang. Se-
baliknya sighat amat muthlak tidak menghendaki cepat dan berulang-
ulang.
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B a b I V

Qawa’id Ushuliah Tasyri’ah

Qawa’id tasyri’ ini ikut menolong Ulama-ulama Ushul fikhi
menetapkanhukum-hukum syar’i. Dari ketetapan itu diterangkan sebab-
sebab hukum yang bertalian dengan tasyri’i. Nash-nash yang ditetapkan
menipakan prinsip-prinsip berkenaan dengan tasyri ’pada umumnya dan
dasar tasyri’ kescluruhannya. Wajib memeliharanya dalam mengambil
kesimpulan hukum-hukum yang tidak berdasaikan nash. Supaya tasyri’
itu dapatmenetapkan apa yang dimaksud oleh orang yang menyampai-
kannya untuk menctapkan hal-hal yang baik dan adil hidup bermasya-
r a k a t .

Kaidah pertama Maksud Umum dari Tasyri’
Maksud umum bagi syari’ lentang mentasyri’kan hukum-hukum

ialah meneiepkan kemashlahatan umat, dan menjamin hal-hal yang
sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Dalam mencukuupi
keperluan mereka, dan hal-hal yang dianggap baik. Tiap-tiap hukum
syar’i itu maksudnya tidak lain selain dari salah satu tiga yang terbentuk
mengenai kemasylahatan hidup bermasyarakat. Bukan berarti meme-
lihara kebaikan aku sendiri. Dan sebaliknya dalam memelihara
kepeniingan masyarakat itu maka kepentingan aku rusak karenanya.
Bukan pula berarti memelihara kepentingan aku, bukan hanya untuk aku
sendiri apabila dalam pemeliharaan itu mendatangkan hal-hal merusak
dengan semestinya.
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Kaidah yang pcrtama ini mengandung maksud umum bagi syari’
yang mensyariatkan hukum-hukum syar’i. Sama saja, apakah dia takli-
fiah atau wadh’iah. Dan membina mariabat hukum dcngan raempelajari
maksud-maksudnya. Mengenai maksud umum bagi syari’ yang men-
tasyri’kan tasuri’. Yang tcrpcniing ialah apa yang diperbantukan untuk
memahami nash-nashnya dcngan scmpuma. Dan mclaksanakannya
tcrhadap pcristiwa-pcrisliwa dan mcnyimpulkan hukum yang tidak
mempunyai nash. Lafadz dan kata-kata itu mcnunjukkan arti, mengan¬
dung beberapa bentuk. Dari bentuk-bentuk ini yang kuai hanya satu yaitu
yang berdiri atas maksud syari’. Sebagian dari nash-nash itu kadang-
kadang bertentangan pada zahimya. Yang membuangkan penentangan
dan mcncocokkan antara keduanya, atau menguatkannya yaitu berdiri di
atas maksud syari’. Kcbanyakan pcrisiiwa-pcristiwa yang teijadi itu
barangkali tidak akan tcrcapai olch kata-kata nash. Namun dirasa perlu
untuk mengetahui hukum-hukumnya dcngan dalil apapun dari dalil-dalil
syar’i,- Dan yang menunjuk kepada dalil yang dikemukakan ini hams
mengetahui maksud syari’.

Untuk ini maka orang-orang yang berwenang tcrhadap tasyri’
pada pengadilan sekarang hcndaklah mengadakan muzakarah dan pc-
nafsiran untuk mcncrangkan maksud dari syari’ tentang undang-undang
berbentuk umum. Mcngatakan maksud khusus dari tiap-tiap fasalnya
itu. Inilah yang hams dimuzakarahkan. Sckalian yang dibahas dan
didiskusikan itu hams dipcrtukar-iukarkan letaknya ketika membuat
undang-undang dan tasyri’. Dan membantu hakim untuk memahami
undang-undang dan mclaksanakannya dan ikut mcmikirkannya.

Demikianlah nash-nash hukum syari’, Orang tidak akan mema¬
hami bentuknya yang benar kccuali apabila dia mengetahui maksud
umum bagi syari’. Yaitu orang yang mentasyri’kan hukum. Mengetahui
peristiwa yang bcrkecil-kccilan yang disebabkan tumnnya hukum-
hukum yang berkenaan dcngan A1 Quran, sunah qadliah dan amaliah.
Maksud umum bagi syari’ dari hal tasyri’ yaitu mcncrangkan pada
kaidah ushul yang pcrtama ini. Adapun peristiwa yang bcrkecil-kccilan
yang disyari’atkanoich hukum-hukum iiujelas terlihatpadaKitab-kitab
tafsir asbabul nuzul (sebab-sebab tumnnya ayat) dan Shahih sunah.

Berbicara mengenai kaidah ini bahwa maksud a’m syari’ dari hal
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mentasyri’kan hukum-hukum iiu yaitu menctapkan kemashlahatan
orang dalam hidup ini. Mendatangkan manfa’at dan membuang
mudharat. Kemashlahatan itu terbentuk dari hal-hal yang sangat diper-
lukan. Hal-hal yang dianggap baik. Apabila telah mencukupi hal-hal
yang dirasa penting, kebutuhan-kebutuhan, dan hal-hal yang dianggap
baik, berarti telah tetwujud kemashlahatan mereka itu. Syari' Islam itu
mensyari’atkan hukum-hukumnya itu pada Bab yang bcrbcda-bcda.
Peibuatan-perbuatan orang untuk menctapkan kepcniingan yang ter-
utama, keperluan-keperluan dan hal-hal yang dianggap baikbagi pribadi
danmasyarakat. Tidak akan dibiarkan hal-hal yangmendesakkebutuhan
dan tidak ada hal-hal yang dianggap baik, lanpa mensyari’atkan hukum
untuk menctapkan dan memeliharanya. Hukum yang disyari’atkan itu
tidak lain selain untuk memperbaiki dan memelihara salah satu dari yang
tiga perkara tersebut di atas. Mensyari ’atkan hukum itu tidak lain selain
dari menctapkan kemashlahatan hidup bermasyarakat. Apa yang belum
dirasa perlu maka hukum itu belum disyari’atkan.

Adapun bukti-bukti atas kemashlahatan masyarakat tidak tcr-
masuk ketiga macam yang tersebut di atas. Tiap-tiap orang atau niasya-
rakatmembentukkemashlahatandari hal-hal yang dirasa sangatpenting.
Hal-hal yang sangat dibutuhkan dan hal-hal untuk kesempumaan. Yang
sangat diperlukan itu misalnya. Rumah tempat kediaman, tempat ber-
naung dari panas matahari, dan iklim yang sangat dingin sekalipun guna-
guna di gunung-gunung. Yang merupakan kebutuhan yaitu keterangan
jiwa. Dalam hal ini maka orang menempati rumah yang pakai jendela
yang dapat dibuka dan ditutup bila diperlukan.

Yang berupa perasaan yaitu usaha untuk memperindah, dileng-
kapi dengan perabot-perabot yang cukup memuaskan dan cukup waktu
untuk beristirahat. Apabila semuanya ini telah cukup terpenuhi maka
telah ada kemashlahatan tempat tinggal. Dalam hal ini terraasuk makan,
pakaian dan segala yang bersangkut dengan keperluan hidup. Dalam hal
ini kita yakin kemashlahatan itu akan terwujud bila sudah terpenuhi
ketiga perkara tersebut. Misalnya pribadi dalam masyarakat. Apabila
telah terpenuhi masalah pribadi, cukup bagi pribadinya apa-apa yang
menjamin kebaikan dan memenuhi hal-hal yang dianggap sangat
penting dalam hidup, maka berarti telah menjamin kemashlahatan
masyarakat.Bukii bahwa tiap-tiap hukum dalam Islam itu disyari’aikan
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unluk mempcrbaiki satu dari kctiga pcrkara terscbut dan mcmclihara-
nya. Mcnctapkan hukum syari’at baik sccara kescluruhannya maupun
hanya bagian-bagian pada bcrbagai macam pcristiwa. Dan juga
tapkan hal-hal yang mcncrangkan scbab-scbab hukum tasyri ’yang olch
syari’ dihubungkan dcngan hukum-hukum lainnya. Scbelum kita
mengemukakan conioh-conloh dari kctctapan ini maka di sini akan kami
terangkan pula maksud syari’ icniang hal-hal yang dirasa sangatpcnting,
pcriu dan dirasa indah.

Adapun hal-hal yang dirasa sangat pcniing itu yaitu yang
nyangkut kehidupan scscorang. Scsuaiu yang tidak dapat tidak untuk
mcnegakan kemashlahaian. Apabila hal ini hilang, maka rusaklah
kehidupan scscorang itu. Tidak lurus jalannya kcmashlahatan itu. Pada
uraumnya ada kckacauan-kekacauan dan kcrusakan-kerusakan kehi¬
dupan scscorang. Hal-hal yang dianggap pcniing bagi scscorang dcngan
pengertian ini dikembalikan untuk mcmclihara kclima pcrkara terscbut
di atas. Yaitu,- agama, tubuh, akal, nama baik dan harta bcnda. Tiap-
liapnya itu pcniing sckali bagi scscorang.

Adapun amar hajati, yaitu apa yang dibutuhkan orang untuk suatu
kemudahan dan kclapangan. Hal-hal yang mcngandung kesulitan taklif
dan bcrkehidupan. Apabila hilang maka tidak akan mcrusak peraturan
hidup, dan pada umumnya tidak akan mcnimbulkan kckacauan. Sama
halnya, apabila hilang hal-hal yang sangat dibutuhkan. Tiap-tiap orang
akan mcndapat kesulitan dan kesempitan, Urusan luar bagi scscorang
dengan pengertian ini harus dikembalikan untuk membuang kesulitan
daripadanya itu. Membcri keringanan bagi mcrcka untuk mcmikul
kesulitan taklif. Dan memudahkanjalan bagi mcrcka bekerjadanmeng-
adakan pertukaran dalam mcnjalani jalan kehidupan.

Adapun tahsini, yaitu apa-apa yang termasuk adab sopan santun,
dan hal-hal yang pcriu unluk menjalankan suatu metode. Apabila hilang,
tidak merusak peraturan hidup masyarakat sebagaimana hilangnya hal-
hal yang sangat penting. Tidak akan mendapatkan kesulitan sebagai¬
mana hilangnya amar haaj. Tapi kehidupan mereka tidak disukai
nurut penilaian akal dan fithrah (naluri) yang baik. Hal-hal yang diang¬
gap baik bagi masyarakat dengan pcrigenian ini dikembalikan kepada
keluhuran moral dan adat istiadat yang baik. Dan segala apa yang
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menjadi tujuan manusia dalam kehidupan mereka berdasarkan mctode
yang terbaik.

Apa yang Disyari’atkan Islam itu Sangat Diperlukan.
Hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi seseorang, scbagairaana

yang telah dikemukakan, yaitu kembali kepada kelima perkara tersebut
di atas. Yaitu,- agama, jiwa, akal, nama baik dan harta bcnda. Tclah
disyari’atkan oleh Islam, tiap-tiap satu dari kelima ini merupakan hukum
yang menjamin kebaikan dan pembentukannya. Hukum itu menjamin,
memelihara dan mengokohkannya. Dengan kecuali macam hukum ini
menegaskan kepada orang hal-hal yang sangat diperlukannya itu.

Agama. yaitu himpunan akidah, ibadah, hukum dan peraturan-
peraturan yang disyari’atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan
orang dengan Tuhannya. Dan hubungan antara orang sesamanya. Islam
racnsyari’atkan untuk mempcrbaiki dan mencgakkannya. Mewajibkan

dan hukum yang lima pcikara, di atasnya dibina Islam. Yaitu
syahadat, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muham¬
mad itu Rasulullah. Mendirikan sembahyang, membayarican zakat,
puasabulan Ramadhan danhaji di Baitullah. Begitu juga sclumh akidah
dan sendi-sendi ibadat. Yang disengaja oleh syari’ mensyari’atkannya.
Menegakan agama dan memantapkannya di dalam hati dengan meng-
ikuti hukum-hukumnya. Dan kewajiban melakukan dakwah terhadap-
nya. Begitu juga usaha-usaha yang hams dijalankan, supaya dakwah itu
beijalan dengan baik dan aman dari scgala yang merintanginya. Menem-
patkan ibadat itu pada jalan yang dilaluinya.

Disyari’atkan untuk memelihara, menjamin kclangsungan hidup-
nya, dan menjaga dari musuh-musuhnya. Di atasnya itulah disusun
hukum-hukum jihad. Memerangi orang-orang yang menghalang-ha-
langinya jalannya dakwah itu. Orang-orang yang menyebarkan fimah
supaya orang lain murtad dari agamanya. Mcnghukum orang-orang
bid’ ah, mengadakkan sesuatu dalam agama, apa-apa yang tidak bersum-
bcr dari A1 Quran dan hadis. Atau mengubah-ubah hukum Islam,
menggeser dari tempat-tempatnya im, dan melarang mufti gila yang
menghalalkan yang haram.

i m a n
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Tubuh, Islam mensyari’atkan untuk memperbaiki pcrkawinan
untuk melanjutkan ketumnan, Dan untuk mengekalkan kcscmpumaan
sistem kehidupan yang baik. Disyari’atkan untuk mcmelihara dan
menjamin kehidupan, Wajib untuk berusaha untuk mendapatkan maka-
nan pokok, minuman, pakaian, dan rumah tempat linggal. Diwajibkan
melakukan kisas (qishash), dial, dan kifarat terhadap orang yang
bertindak melampaui batas-batas hukum. Mclarang orang mcnje-
rumuskan dirinya kcpada kebinasaan dan wajib membuang hal-hal yang
mudharat. Syari’at memclihara akal ukiran, mengharamkan khamardan
tiap-tiap yang memburukan. Mcnjatuhkan sanksi hukuman bagi orang
yang mcminumnya atau mendapaikannya. Syari’at mcmelihara nama
baik, menjatuhkan hukuman bagi orang yang berzina. laki-laki dan
perempuan, dan hukuman bagi orang yang mengkazaf.

Harta, Disyari’atkan oleh Islam supaya orang dapat mcng-
hasilkan harta benda itu. Oleh sebab itu hams bemsaha. Bemsaha
mencari nafkah hams bergaul sesama orang dalam masyarakat, lukar-
menukar, bcrjual-beli, dan bcrdagang dcngan hatia orang Iain. Diha-
ramkan mencuri, menjatuhkan sanksi hukuman bagi orang yang mcn-
curi, baik laki-laki maupun perempuan. Diharamkan mcnipu dan ber-
khianat, memakan harta orang lain dengan batal, mclenyapkan harta
orang lain, menanggung lenyapnya harta orang lain, hajar (dilarang
bertindak dalam bidang harta benda) orang bodoh dan orang di bawah
kemampuan. Membuang kemudharatan dan memakan riba.

Menjamin terpeliharanya hal-hal yang sangat diperlukan, karena
itu diperbolehkan hal-hal yang terlarang di waktu damrat. Maka jelaslah
bahwa Islam itu mensyari’atkan hukum-hukum dalam Bab yang ber-
beda-beda dalam bidang ibadat, muamalat dan mengadakan sanksi-
sanksi hukuman, bertujuan untuk menjamin scgala apa yang sangat
diperlukan oleh orang dengan memperbaiki, memclihara dan menja-
ganya. Untuk maksud ini dimnjukkan dengan apa yang menjadi qarinah
pada sebagian hukum-hukum ini, mcncrangkan sebab-sebab dan hukum
yang berkenaan dengan syari’atnya. Seperti firman Tuhan tentang wajib
jihad.

y y
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Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak adafitnah lagi, dan
(sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka (QS 2:193).

Firman Tuhan tentang wajib melakukan kisas

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup (QS 2:
179)

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain dengan jalan membuat dosa (QS 2:128)

Kata Nabi SAW dalam hal racnerangkan sebab-sebab dilarang
mempeijualbelikan tamar sebclum jelas kelihatan baiknya. Bagai-
manakah pendapatmu apabila Allah melarang tamar, dengan apa
seseorang dari kamu ini mengambil harta saudaranya. Sclain itu juga
menerangkan sebab-sebab yang menunjukkan maksud syari’at menjaga
agama dan jiwa dan harta benda. dan tiap-tiap yang menjadi kebutuhan
pokok bagi umat manusia.

Apa yang Disyari’atkan Islam Itu Perlu Bagi Manusia.
Hal-hal yang dipcrlukan orang sebagaimana yang telah dike-

mukakan di atas, hams dikembalikan kepada apa yang membuang
kesulitan dari orang hidup bennasyarakat. Meringankan beban yang
berat dipikul orang dalam lapangan hukum. Dan memudahkan kepada
orang jalan muamalat (pergaulan sesama orang dalam hidup bermasya-
rakat) dan dalam tukar-menukar sesuatu. Islam telah mensyari’atkan
dalam Bab-babibadat, muamalahdan sanksi hukuman menurut apa yang
dimaksudkan, membuang kesulitan dan mengadakan kemudahan bagi
o r a n g .

Dalam lapangan ibadat. syari’at memberikan keringanan bagi
mukallaf apabila merasa berat dan sulit untuk melaksanakannya. Diper-
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bolehkan mempertjukakan puasa Ramadhan bagi orang sakit atau dalam
peijalanan. Mengkasar sembahyang yang empat rakaal bagi musafir,
sembahyang duduk bagi orang yang lidak sanggup berdiri. Memperbo-
lehkan tayamum bagi orang yang lidak memperoleh air. Sembahyang di
alas kapal sekalipun mcnghadap bukan ke arah kiblai. Selain dari itu
keringanan hukum yang disyariatkan uniuk mcmbuang kesulitan dari
orang dalam mcngerjakan ibadai.

Dari segi muamalah, Islam mensyari’aikan bcnnacam-macam
peijanjian dan kegiatan yang dijalankan mcnurut keperluan orang.
Seperti jual beli, sewa-menyewa. upah-mcngupah, bcrscrikat
perdagangkan harta orang Iain. Dan membcrikan keringanan hukum
terhadap peijanjian, seperti salm, bai’ul-wafa, isiisna’, muzara’ah. dan
musaqah. Selain dari itu apa yang beijalan mcnurut apa yang dibiasakan
orang dalam segi kcbutuhan. Mensyari’aikan talak yaitu mcnceraikan
istcri bila pcrlu, Mcnghalalkan mengail ikan dan mcmakan bangkai
ikan laut. rezeki yang baik-baik. dan kcperlukan-kcperluan lain,
ma, Kegiatan-kegiatan dalam mcmpcrbblchkan hal-hai yang icrlarang.

Dari segi menjatuhkan hukuman, dial dikcnakan kcpada orang
yang berakal. Memberi keringanan bagi orang yang mcmbunuh karena
salah, menolak syubuhai (hal-hal yang masih diragukan hukumnya).
Membcrikan hak kcpada wali yang lerbunuh memaafkan melakukan
kisas. Apa yang dimaksudkan itu diiujukan untuk meringankan
hukuman dan mcmbuang kesulitan dengan apa yang dikaiikan dengan
beberapa hal mcnerangkan scbab-sebab dan hukum yang bericcnaan
dengan tasyri’ seperti firman Tuhan yang berbunyi:

, m e m -

u m p a -

Allah lidak hendak menyuliikan kamu (dalam agama) (QS 5:6)

Dan sekali-kali lidak menjadikan uniuk kamu dalam agama iiu
kesempitanQ5 22 ;78)
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1^1 ‘Xijj

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia
dijadikan bersifat lemah (QS 4:28)

J -

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki
kesukaran bagi-mu (QS 2:185)

Nabi SAW pcmah bcrsabda,- Aku diutus dcngan pencuran air
k e m u d a h a n .

Apa yang disyari’atkan Islam bagi hal-hal yang berkenaan dengan
yang balk.

Hal-hal yang bcrkaitan denganhal-hal yang balk untuk umat
manusia, scbagaimana yang tclah dikcmukakan, harus dikembalikan
kepada setiap apa yang balk keadaannya. Berdasarkan alas kesepakatan
tentang apa yang berlaku dalam segi tingkah laku, sopan samun, dan
budi pckerti yang icrpuji. Islam mcnsyari’aikan dalam Bab-bab ibadat,
mu’amalah, dan dalam mcnjatuhkan sanksi hukuman. Hukum-hukum
ini sengaja dipcrbagus, mcmpcrindah dan mcmbiasakan orang mening-
katkan hal-hal yang baik, dalam adat kebiasaan, dan kecakapan mereka
itu mempcrbaiki metode-metode yang mereka lakukan.

Dalam segi ibadat, disyari’atkan membersihkan tubuh, pakaian,
tempai dan menutup aural, serta memelihara dari sekalian macam najis.
Beristinjak di waktu kencing, disunatkan memakai perhiasan di waktu
akan memasuki masjid. Disunatkan bersedekah. scmbahyang dan
berpuasa. Pada tiap-tiap ibadat itu disyari’atkan rukun-rukunnya, syarai-
syarat dan adabnya, Dikembalikan kepada kebiasaan orang banyak,
yaitu kebiasaan yang paling baik.

Dari segi mu’amalah, diharamkan menipu, bertindak royal dan
kikir. Diharamkan mempcrgunakan hal-hal yang bemajis dan yang
raenimbulkan mudharat. Dilarang mempeijualbelikan apa-apa yang
dipeijualbclikan oleh saudaranya di pasar. Dilarang mendahului barang-
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barang yang akan masuk pasar. Dilarang melakukan hal-hal yang
menyulitkan dalam dunia perdagangan. Sclain dari itu pcrgaulan antara
sesama orang itu hanis dilingkaikan mclodc-metodenya yang baik.

Dalam menjatuhkan sanksi hukuman, di waktu bcijihad,- Diha-
ramkan mcmbunuh Rahib, anak-anak dan perempuan-perempuan. Di¬
larang mcnyiksa dan bcrlaku khianat. Mcmbunuh orang yang lidak
bcrscnjata. Mcmbakarmayatdan orang yang masihhidup. Di dalam Bab
budi pckeni yang peniing dan terpuji, Islam mcnetapkan apa-apa yang
racnyedapkan peribadi dan masyarakat. Mcmudahkan kepada orang
merintis jalan yang kan dilalui. Allah SWT menunjukkan maksudnya
mempcrbagus dan memperindah masalah ini dengan menerangkan
sebab-scbabnya dan hukum yang dikaiikan kepadanya, seperti Finnan
Tuhan dalam A1 Quran yang berbunyi,-

Tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan
nikmatnya bagimu (QS 5:6)

Nabi SAW pemah bersabda,- Bahwasanya aku diutus untuk
memperindah (memperluhur) budi pekerti. Lagi katanya,- Bahwasanya
Allah itu baik Dia lidak menerima kecuali yang baik pula. Bacalah
hukum-hukum syari’at menerangkan sebab-sebab dan hukum-hukum
yang berkenaan dengan tasyri’ pada bermacam^macam Bab dan peris-
tiwa-perisiiwa yang dihasilkan olch syari’at Islam. Maksud dari syari’,
maka hukum itu tidak lain selain dari mclihat keperluan orang yang
sangat dibutuhkan dan kepentingan-kepentingan mercka serla me-
ningkatkan kebaikan-kebaikannya. Inilah yang dimaksud dengan
kemashlahatan.

Imam Abu Ishak As Syathibi menulis dalam kitabnya, bagian
penama, sebagai berikut,- Dalam mcnetapkan masalah ini tidak ditam-
bah. Setelah dikemukakan contoh-contoh yang banyak dari hukum-
hukum syar’i, hukum yang mentasyri’kan itu menunjukkan bahwa tiap-
tiap hukum syar’i itu sengaja mentasyri ’kannya itu hanya untuk meme-
lihara salah satu dari yang tiga perkara lerscbut di atas. Dari sinilah
terbentuknya kemashlahatan orang. Ada nash yang mengatakan bahwa,
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zawahir, umamiat, muihalaqat, muqayai dan juz-iah itu khusus me-
nyatakan pcitedaan dan pcristiwa yang bciteda-beda pada Bab fikhi
dan pada setiap macamnya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa
tasyri' iiu dacrahnya sekitar memclihara yang tiga perkara tersebut,
yang menjadi asas keselamatan masyarakat.

Mcmperiakukan hikmah syari'ah Islam ini dan apa yang dimak-
sudnya yaitu keiiga pcrkaia itu alas bentuk yang sempuma, merupakan
syari’ai di samping hukum-hukum yang mcmelihara setiap macamnya.
Hukum-hukum yang sudah dianggap sempuma itu menetapkan mak-
sudnya ini. Di dalam hal yang sangat dipcrlukan syari’at mewajibkan
sembahyang uniuk memclihara agama. Disyari’atkan supaya dikeijakan
beijcma’ah, dinyatakan dengan azan. Supaya orang dapat menegakan
agama dan memcliharanya, disempumakan dengan mengemukakan
syi’ar-syi’amya. Diwajibkan kisas itu guna untuk memclihara jiwa.
Dalam pada itu ada hal-hal yang disyari’atkan menjurus kepada yang
dimaksud, tanpa dipengaruhi oleh sikap permusuhan dan marah-marah.
Membunuh orang yang membunuh itu dengan bentuk yang mengerikan.
Apa yang harus diperbuat untuk menumpahkan darah. Untuk menggami
maksud dan kisas itu.

Diharamkan zina, guna untuk menjaga nama baik, diharamkan
bcrkhalwat dengan ajnabi, karena hal ini merupakan suddan zari’ah,
Diharamkan minum khamar, guna memclihara akal. Juga diharamkan,
sekalipun sedikit dan lidak memabukan, Scgala apa yang menyempur-
nakan yang wajib itu, dijadikan tidak lain selain dijadikan wajib. Segala
apa yang menjurus kepada yang dilarang itu, maka hal ini juga dilarang.
Diadakan pengawasan dari kebanyakan hal-hal yang diperbolehkan.
Muqaid kebanyakan dari hal-hal yang muihlak. Takhsis itu kebanyakan
dari hal-hal yang umum itu merupakan saddan zari’ah. Disyari'atkan
mengadakan perwakilan itu guna untuk membuahkan anak dan
keturunan. Disyari’atkan mukafa’ah atau perkawinan antara suami isteri
itu supaya sehaluan dan membuahkan pcrgaulan yang.baik. Hukum-
hukum yang disyari’atkan itu guna untuk mcmelihara hal-hal yang
sangat pcniing. Disempumakan dengan tasyri’. Hukum itu menetapkan
maksud ini supaya bentuknya itu lebih sempuma.

Dari segi kebuiuhan, Islam mensyari’atkan bermacam-macam
mua’malah. Di antaranya jual beli, sewa-menyewa, berserikat dan
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bcmiaga dengan hana orang lain. Dalam hal ini diadakan larangan, di
amaranya, menipu. bersikap masa bodoh, dan mempeijuaibclikan
scsuatu yang tidak ada. Hams dinyaiakan apa-apa yang tidak sah
bersangkut dengan syarat-syarat di waktu diadakan peijanjian. Di wakiu
itu dijclaskan apa-apa yang ddak sah. Selain dari itu juga apa-apa yang
dimaksud dengan adanya mu’amalah iiu adalah pintu usaha untuk
mcnutupi kebutuhan orang tcrpcngamh olch dcndam khasumac dan rasa
dcngki.

Dari hal keindahan dan kebagusan. di sini Islam mensyari’atkan
bcrsuci, disuna±an bcbcrapa kali untuk Icbih sempuma. Dan disunatkan
pula mcngcijakan lahhawu’. Hal ini dimasukkan kepada hal-hal yang
wajib, schingga si-mukallaf tidak lagi mcmperhitungkan mcmbatalkan
perbuatan yang disyari’atkan sebelum dia menyempumakan tathawu’
itu. Disunatkan untuk berinfak, menginfakkan dari usaha yang baik.
Barangsiapa yang melakukan penyclidikan agak mendalam dalam hal
hukum-hukum syari'at, maka jelaslah baginya maksud dari tiap-tiap
hukum syar’i itu mcmelihara hal-hal yang sangat penting bagi orang,
atau hal-hal yang dipcriukan oleh mmereka. Atau untuk mcningkatkan
gaya tarik, atau menyempumakan apa yang sedang dihadapi itu.

Tertib hukum syar’i menurut apa yang dimaksudkan
Apa yang tclah dikemukakan di atas dalam menerangkan maksud

dari hal yang sangat dibutuhkan. yang dipcriukan, dan hal-hal untuk
mcningkatkan gaya tarik, di sini dijelaskan bahwa hal-hal yang sangat
dipcriukan itu, inilah maksud yang terpenting. Karena itu disunatkan
hukum untuk menghindarkan cedera peraturan hidup. Kekacauan yang
bcrmarajala di antara orang-orang dan menyia-nyiakan kcmashlahaian
mercka itu. Berikutnya kebutuhan-kebutuhan. Di sini disusun hukum
untuk menghindarkan pcrisUwa-pcrisiiwa yang sulit dan rumit di ka-
langan orang banyak. Berikutnya meningkatkan gaya tarik. Di sini tidak
disusun hukum untuk menghindarkan cedera peraturan hidup dan orang
tidak akan teijatuh ke dalam hal-hal yang sulit. Tapi hukum juga disusun
untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebuL Untuk membuat
orang menjadi insan yang sempuma, sopan saniun dan apa yang di-
anggap baik oleh akal yang sehat.
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Untukini, maka hukum-hukum syari’i yang disyari’atkan itu guna
untuk memelihara hal-hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan
umat. Hukum-hukum itu sangat dipcntingkan dan harus dipelihara.
Bcrikumya hukum-hukum yang disyari’atkan itu untuk memenuhi
keperluan. Sudah itu untuk meningkatkan gaya tarik dan memenuhi rasa
keindahan. Menurul anggapan hukum-hukum yang disyari’alkan untuk
meningkatkan gaya tarik itu adalah seperti suatu kesempumaan yang
disyari’atkan untuk kebutuhan-kebutuhan. Dan untuk memelihara hal-
hal yang sangat diperlukan.

Janganlah memelihara hukura tahsini, apabila dalam peme-
liharaannya itu terdapat cedera padahukum yang sangat diperlukan atau
dibutuhakn itu. Karena kesempumaan itu tidak akan tahan lama, apabila
dalam pemeliharaannya itu terdapat cedera. Untuk itu maka diperbo-
lehkan menyingkapkan aurat, apabila dikehendaki untuk berobat, atau
unmk membalut yang luka. Menutup aurat itu meningkatkan gaya tarik,
dan berobat itu adalah hal yang s^gat diperlukan. Diperbolehkan
mempergunakan najis, apabila berupa obat, atau karena terpaksa. Men-
jaga dari najis itu adalah meningkatkan gaya tarik, berobat dan mem-
buangkan hal-hal yang bersifat darurat. Demikian juga diperbolehkan
mempeijualbelikan sesuatu yang tidak ada, pada salam dan istisna’.
Memaafkan orang-orang bodoh dalam segi muzara’ah dan raasaqah.
Dan mempeijualbelikan yang ghaib. Di sini kebutuhan orang itu terpe-
n u h i .

Dan tidak usah memelihara hukum kebutuhan, apabila dalam
pemeliharaannya itu terdapat hal-hal yang mencenderai hukum yang
sangat diperlukan. Untuk itu maka diwajibkan mengerjakan hal yang
fardhu dan yang wajib bagi mukallaf yang tidak termasuk hal-hal yang
diperbolehkan. Mereka diberi rukhsah, jika sulit bagi mereka melak-
sanakan apa-apa yang dibebankan kepadanya itu. Tiap-tiap yang dibe-
bankan kepada seseorang itu secara paksa, maka dalam hal ini meru-
pakan suatu kesulitan. Kalau dikhawatirkan si-mukallaf itu tidak akan
mendapatkan tanda yang sulit, maka dibiarkanlah dia menjalankan
hukum itu dalam segi ibadat, dan lainnya. Apa-apa yang diperintahkan
dan yang dilarang bagi si mukallaf itu, gunanya ialah untuk memelihara
hal-hal yang sangat diperlukan. Dalam hal ini tidak sunyi dari kesulitan-
kesulitan baginya itu. Tapi biarlah memikul kesulitan ini dalam menja-
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lani jalan yang dilaluinya dalam mcmclihara hal-hal yang sangat diper-
l u k a n .

Adapun hukum dharuri (bcrkcnaan dcngan hal-hal yang wajib)
maka wajib dipclihara. Tidak bolch mcmbinasakan scsuatu dcngan
hukum, kecuali apabila pemeliharaannya itu mcnjurus kcpada mcrusak
dcngan adanya sesuaiu yang lebih pcnting daripadanya itu. Uniuk itu
wajib dilakukan ijtihad uniuk mcmclihara agamavdan jika perlu jiwa
hams dikorbankan. Mcmclihara agama itu lebih penting dan meme-
lihara jjwa. Dipcrbolchkan minum khamar, apabila pcrasaan tidak suka
mcminumnya itu mungkin akan mclcnyapkan jiwa, atau anggota tubuh,
atau tcrpaksa kacna sangat dahaga. Mcmclihara jiwa itu lebih penting
dari mcmclihara akal. Apabila tidak suka untuk mclcnyapkan harta
lainnya', dipcrbolchkan baginya, karena takut jiwanya akan binasa, yaitu
mclcnyapkan harta benda orang lain. Inilah hukum dhamri. Mcmclihara
hukum dhamri itu lebih penting.

Scielah tciap dcngan bukti-bukii bahwa maksud syari’at dari apa
yang disyari’atkan icntang hukum-hukum, maka pcmcliharaan itu
bukan dikembalikan kcpada salah saiu dari yang tiga perkara itu, atau
apa-apa yang menyempumakannya. Maksud-maksud ini diterbitkan
pada pcmcliharaan, dikira ini yang lebih penting. Di atas susunan inilah
disusun hukum-hukum yang disyari’atkan uniuk ditetapkan.

Di atas kaidah ushul tasyri’yah yang pertama inilah ditempaikai
prinsip-prinsip syari’ah khusus dcngan membuangkan hal-hal yang
mudharat. Prinsip-prinsip khusus ini membuang kesulitan. Dan dari
tiap-tiap prinsip dari prinsip-prinsip ini bcrcabang-cabang dan mengam-
bil kcsimpulan hukum. Inilah pemyaiaan prinsip-prinsip khusus dcngan
membuang yang mudharat. Contoh dari apa yang menjadi cabang dari
tiap prinsip itu, di aniaranya ialah :

Pertama, yang mudharat itu mcnghilangkan syari’al. Di aniara
ciri-cirinya ialah,- Tetap adanya hak syuf’ali itu bagi orang yang berse-
rikat, atau bertentangan. Dan tetap adanya khiyar itu bagi si pembeli,
dalam hal memulangkan apa yang dibclinya itu, karena bcrcacat dan
sclumh macam khiyar. Paksaan itu untuk membagi, apabila yang berse-
rikat itu merasa enggan. Wajib mcmclihara dan mengobat orang sakit.
Membunuh hewan-hewan yang memsak. Membuat undang-undang
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sanksi hukuman teihadap kejahatan. Di antaranya hudud, ta’azir, dan
k i f a r a L

Kedua, kemudharatan itu tidak boleh dibasmi dengan kejahatan
pula. Di antara ciri-cirinya,- Tidak diperbolehkan bagi seseorang
■mefnbendung longsomya tanahnya itu dengan melongsoikan tanahnya
orang laia Tidak boleh orang dipaksa untuk memperoleh makanan itu
dengan memaksa orang lain. Tidak boleh memelihara hartanya dengan
melcnyapkan hartanya orang lain.

Ketiga, Memikul. kemudharatan khusus untuk menolak
kemudharatan a’m. Di antara ciri-cirinya yaitu,- Membunuh orang yang ●
membunuh supaya orang lain mcrasa senang dan aman. Memotong
tangan si pencuri, supaya aman orang lain dari segi harta bendanya.
Merobohkan binding pagarkota untuk dikatakan di tengah jalan umum.
Mclarang mufti gila.‘dokter bodoh, menipu orang yang jatuh failit.
Mcnjual barang-barang orang yang berutang itu dengan paksa apabila
dia enggan membayar utang-utangnya. Menyalajcan api harga hal-hal
yang diiperlukan, apabila dia menutup rapat-rapat pintu dalam masalah
harga. Menjual bahan makanan dengan paksa atas miliknya, apabila dia
memonopoli.sedangkanorang-orangracmbutuhkannya.dandiaenggan
mempeijualbelikan. Melarang mengambil kedai tukang besi di antara
pedagang sampah.

Keempat, Berusaha meringankan kemudharatan, karena ditakuti
akan lebihmeningkat. Di antara ciri-cirinya yaitu memasukkan suami ke
dalam penjara apabila dia tidak mau menafkahi isterinya. Meraenjarakan
karib kerabat apabila tidak mau menafkahi familinya sendiri. Mencerai-
kan isteri karena mengalarai hidup yang sangat pahit dan dalam kesuli-
tan. Memaksa orang sakit untuk mempercepat kematiannya atau harta
orang lain yang diperolehnya. Apabila iemahnya niat sembahyang dari
hal berudhuk. Atau menutup aurat, atau menghadap kekiblat sem¬
bahyang sebagaimana yang ditentukan. Meninggalkan syarat-syarat ini
berarti keringanan bagi orang yang meninggalkan sembahyang.

Kelima, Menolak kemudharatan itu dilakukan lebih dulu untuk
mcndatangkan manfaat. Untuk ada tcrdapat dalam hadis,- Apa-apa yang
dilarang maka jauhilah, dan apa-apa yang diperintahkan maka ker-
jakanlah menurut kesanggupan, Di antara ciri-cirinya yaitu,- Dilarang
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mempcrgunakan harta haknya scndiri, apabila tindakannya itu akan
mcrugikan orang lain. Tidak disukai bilamana orang berpuasa itu kelcr-
laluan dalam bcilcumur-kumur, dan mcmasukkan air ke dalam hidung.

Keenam, Diwaktu waktu darurat, dipcrbolehkan apa-apa yang
diJarang di antaranya ciri-cirinya yaitu,- Orang-orang yang tcipaksa
karcna lapar memakan mayat, darah, dan apa saja yang diharamkan,
tidak bcrdosa mcmakannya. Orang tidak sanggup mempcrtahankan
dirinya kccuali karcna terpaksa, maka dalam hal ini dia tidak bcrdosa.
Orang yang cnggan membayar utang maka boleh mcngambil harta yang
diutangnya itu lanpa seizinnya.

Ketujuh, daruraf itu ditentukan dcngan kadamya. Ciri-cirinya
ialah bagi orang yang terpaksa tidak boleh mempcrgunakan yang haram
itu kccuali sekedar untuk menutupi keperluan yang sangat mendesak.
Tidak boleh mcmaafkan najis, kccuali sekedar yang tidak mungkin
menjaganya. Hukum-hukum yang diringankan itu batal apabila hilang
sebab-sebabnya. Tayamum itu batal apabila ada air wudhuk itu benvu-
dhuk. Memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan itu tidak boleh
kecuali bagi musafir. Tiap-tiap apa yang dipcrbolehkan karcna ada uzur
itu batal dcngan menghilangkannya.

Inilah penjelasan prinsip-prinsip khusus membuangkan kesulitan
Di antara ciri-cirinya yaitu,-

Pertama, kesulitan itu membawa kemudahan. Ciri-cirinya,-
Seluruh rukhsah yang disyariatkan Allah berat ringannyabagi si mukal-
laf itu karcna ada salah satu sebab yang dikehendaki oleh keringanan ini.
Yang menjadi sebab-sebabnya itu ada tujuh macam.

Perjalanan. Inilah yang menyebabkan dipcrbolehkan memper¬
bukakan puasa siang hari pada bulan Ramadhan. mengkasar sem-
bahyang yang empat raka’at dangugumya wajib Jum’at. Beijemaah dan
t a y a m u m .

Sakit, inilah yang menyebabkan dipcrbolehkan memperbukakan
puasa pada bulan Ramadhan, bertayamum dan sembahyang duduk, dan
memakan yang haram untuk berobat.

Terpaksa. inilah yang menyebabkan dihapuskannya dosa orang-
bagi orang yang tidak suka mengucapkan perkataan kafir, mcninggal-
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kan yang wajib, melenyapkan harta orang lain, memakan mayat dan
meminum khamar.

Lupa, inilah yang mcnyebabkan dihapuskannya dosa orang-
orang yang teijerumus ke dalam maksiat karcnalupa. Tidak batal puasa
orang yang makanpada sianghari bulanRamadhan, aiauminum.karena
lupa. Tidak haram pada siang hari bulanRamadhan, atau minum, karena
lupa. Tidak haram mcnyembclihhcwanyang tidak mcnycbutbismillah,
karena lupa di waktu menycmbclihnya itu.

Bodoh, inilah yang mcnyebabkan diperbolehkan memulangkan
barang yang dibeb terdapat cacat bagi orang yang membclinya itu karena
bodoh. Tidak tahu cacat itu. Diperbolehkan fasakh perkawinan karena
terdapat a’ib bagi orang yang kawin itu karena tidak tahu. Diampuni
pcrtengkaran yang terjadi dalam hal dakwa keturunan karena tidak tahu.
Dcmikian pula diampuni orang yang bertengkar mengenai masalah
warisan, wasiat, wakaf, karena tidak tahu.

Umum bahwa, inilah yang mcnyebabkan dimaafkan percikan
najis lumpur jalan-jalan. karena tidak mungkin mcnghindaikannya.
Mcmaafkan tipuan ringan dalam persetujuan.

Kurang, di antara cili-ciri yang mengurangkan hal-hal yang
dipikulkan ialah hilang kemampuan, seperti kanak-kanak dan orang gila.
Dan membuang sebagian dari kewajiban-kewajiban hamba sahaya dan
perempuan. Untuk ini mcreka tidak diwajibkan berjuma at, berjema ah
dan beijihad.

Kedua, sulit syari’at membuangnya. Ciri-cirinya. Menerima
seorang saksi perempuan bilamana tidak terdapat laki-laki tidak menge-
tahui cacat mereka itu, dan tidak mengetahui keadaan perempuan itu
yang sebenamya. Cukup hanya dengan persangkaan. ketika hilang
pedoman untuk meneniukan arahkiblatscmbahyang. Begitu pula dalam
hal tempat yang bersih masalah air untuk berwudhuk. Mengkadha
sembahyang danmasalah saksi. Yang menjadi dasar dalam ĥ  ini ialah,-
Diwaktu dalam kesempitan ada kelapangan.

Ketiga, diwaktu darurat diperbolehkan hal-hal yang dilarang. Di
antara ciri-cirinya yaitu,- Rukhsah pada salm, bai’ul wafa, istisna dan
dhaman darki. Diperbolehkan meminjam dengan memberi keuntuhgan
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bagi orang yang butuh. Selain dari itu dalam hal apa yang dijanjikan atau
kcgiatan terhadap apa yang tidak dikctahui, atau yang tidak ada, tapi
dipcrlukan olch orang. Di atas dasar prinsip ini tcrdapat cabang-cabang
hukum lain. Di antaranya,- perjanjian-pcijanjian dalam pergaulan hidup
bcrmasyarakat. Serikat yang tcijadi di antara orang-orang dan hak yang
berlaku dalam pcrdagangan. Di sini harus ditegakan bukti-bukti yang
sah. Mcnunjuk dcngan sempuma macam-macam pcijanjian dan ke-
giatan-kegiatan yang dibutuhkan olch orang banyak. Scbab akan mcn-
dapalkan kesulitan dan susah, apabila diharamkan kcpada mereka icn-
tang pergaulan yang scmacam ini.

Karena itu maka diperbolchkan kepada orang sekedar untuk
mcnghilangkan kesulitan, sekalipun dilarang. Seperti halnya riba atau
hal-hal yang serupa dengan itu. Berdasarkan atas kebutuhan, maka
diperbolchkan hal-lial yang dilarang. Seperti diwakiu darurat. Diukur
dengan kadamya. Bcrkata pengarang kitab Asyibah wan nadzir,- Di
antara fatwa-fatwa Ulama ada yang mensahkan mcmpcijualbelikan
janji, ketika banyak uiang kepada penduduk Bukhari. Dcmikian pula di
‘Mesir, mereka menamakanmemperjualbclikan amanah. Di waktu betul-
bctul sempit maka diperbolchkan bagi orang yang butuh meminjam
dengan memberikan keuntungan.

Kaidah :2Apa hak Allah, dan apa pula hak mukatlaf

Perbuatan-pcrbuaian mukallaf yang bersangkui dengan hukum
syar’i,- Jika ada maksud untuk mengadakan perbaikan-perbaikan ma-
syarakat umum, maka hukum adalah hak yang khalis bagi Allah. Maka
dalam hal ini mukallaf tidak bolch khiyar. Dilaksanak.an olch Aulil amri.
Jika maksudnya itu hanya kemashlahatan mukallaf saja, maka hukum-
nya adalah hak khalis bagi mukallaf. Dalam pelaksanaannya itu dia
mempunyai khiyar. Jika maksudnya itu kemashlahatan masyarakai dan
mukallaf sckaligus, maka kemashlahatan masyarakatlah yang didahu-
lukan. Di sini hak Allah diutamakan. Hukumnya adalah seperti hukum
apa yang merupakan hak khalis bagi Allah. Jika kemashlahatan mukallaf
itu didahulukan, maka dalam hal ini hak mukallaf adalah menang.
Hukumnya adalah seperti hukum apa yang merupakan khalis bagi
m u k a l l a f .
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Kaidah yang berkenaan dengan tasyri’, pcrtama-tama menjamin
bahwa hukum Islam dengan bentuk umum, diraaksud untukmenetapkan
●kcmashlahatan orang hidup bermasyarakat Sedangkan kaidah tasyri’
yang kedua, ialah menjamin bahwa kcmashlahatan yang dimaksud
dengan tasyri’ hukum itu ialah mcmantapkannya. Kadang-kadang
kcmashlahatan umum bagi masyarakat, dan kadang-kadang kemash-
lahatan pribadi. Dan kadang-kadang kcmashlahatan keduanya seka-
ligus.

Dimaksud apa yang menjadi hak Allah, apakah dia juga hak
masyarakat, dan mensyari’atkan hukumnya itu adalah untuk kemash-
lahatan umum, bukan untuk kemaslahatan khusus pribadi. Maka
keadaannya itu merupakan peraturan umum. Bukan dimaksud dengan-
nya kcmashlahatan pribadi. Dengan kekhususannya itu dinisbahkan
kepada Tuhan. Dan dinamakan hak Allah.

Dimaksud apa yang merupakan hakmukallaf, apakah dia juga hak
pribadi. Dan mensyari’atkan hukumnya khusus untuk keraashlahatan-
nya. Ditetapkan dengan suatu- ketetapan bahwa perbuatan-peibuatan
mukallaf yang bersangkut dengan hukum-hukum syar’i, di antaranya,-
Apakah yang merupakan hak khalis bagi Allah?. Dan apakah dia juga
hak khalis bagi mukallaf. Apakah dalam hal ini beikumpul keduanya?.
Bila berkumpul kedua hak tersebut, maka adakalanya hak Allah yang
menang dan adakalanya pula hak mukallaflah yang menang. Yang
menjadi hakkhalisbagi AUahitumeliputi hal ketetapan sebagaiberikut.-

Pertama, ibadah inti, seperti sembahyang, puasa. zakat, dan haji.
Apa yang dibina di atasnya ini yaitu segala ibadat yang berasal dari iman
dan Islam. Ibadat-ibadat ini berikut asasnya itu maksudnya ialah mcne-
gakan agama, dan sangat diperlukan untuk mengatur masyarakat
Menumt hikmah tasyri’, sekalian ibadat itu ialah untuk kemashlahatan
umum, bukan kemashlahatan mukallaf itu sendiri.

Kedua, ibadat yang di dalamnya ada pengertian menolong, seperti
zakat fitrah. Dari pihak ibadat, zakat fitrah ini menghampirkan diri
kepada Allah dengan bersedekah kepada fakir miskin. Tapi bukan
merupakan ibadat inti. Malah dalam hal ini ada pengertian pajak diri
untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaannya. Ada pengertian mak-
sud menolong. Untuk ini tidak diwajibkan atas seseorang itu,
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hanya dirinya scndiri. Tapi juga diwajibkan kepadanya itu orang-orang
yang bcrada di bawah tanggungannya, scperti anaknya yangmasih kecil,
dan khadamnya.

Ibadah inti yang diWajibkankcpada seseorang itu tidak lain selain
dari dirinya scndiri. Scharusnya zakat iiu hendaklah dihitung dari yang
semacam ini, bukan macam yang pcnama, karcna dia adalah ibadat
Zakat itu ibadat, di dalamnya itu ada pcngertian pajak terhadap harta,
guna kclangsungan hidupnya dan mcmcliharanya. Untuk ini diwajibkan
kcpada mujtahid untuk mcmecahkan masalah harta orang yang hilang
kcahliannya (tidak cakap) scperti kanak-kanak dan orang gila. Kalau
merupakan ibadat inti maka kewajiban itu tidak lain selain dari orang
baligh berakal.

Ketiga, pajak yang dipungut dari tanah pertanian. Sama saja,
apakahusyriah (dipungut scpersepuluh dari hasil) atau khirajiah (pajak).
Sama saja, apakah dipungut dari usyriah itu scpersepuluh atau sepcrdua
puluh dari hasil tanah itu. Apakah pajak yang ditugaskan atau pajak bagi
hasil. Maksud dari pajak yang dipungut ini ialah kcmashlahatan umum.
●Dijalankan untuk kclangsungan hidup tanah itu di tangan orang yang
mcmilikinya. Hasilnya dipcrgunakan untuk hal-hal, scperti memper-
baiki jalan-jalan, mendirikan rumahjaga, mendirikan bcnieng-bcnteng
pertahanan, mengadakan penjagaan dari scrangan musuh. Menolong
dan mcmbantu fakir miskin. Selain dari itu, juga dipcrgunakan untuk
kcmashlahatan umum dan kcamanan masyarakat.

Ahli-ahli ushul mcrangkaikan ke pajak bumi usyriah, karcna di
dalamnya ada pcngertian ibadat. Sedangkan pada pajak khirajiah scbc-
namya menolong. Di dalamnya ada pcngertian mcnjatuhkan sanksi
hukuman. Adapun yang mcnjadi scbab kcduanya ini jclas terlihat, yaitu
menolong untuk kclangsungan hidupnya. Dengan pajak ini dapat
menolong kclangsungan hidup tanah itu di tangan si pemiliknya. Di
pungut tidak mclampaui batas. Yang mcnjadi scbab dipungut dari tanah
usyriah, di sini berarti ibadat. Juga jclas Zakat itu dikeluarkan dari hasil
tanah oleh petugas yang memungut zakat itu.

Yang mcnjadi scbab dipungut dari tanah usyriah khirajiah, dalam
hal ini berarti siksaan, maka juga Udak jclas. Pajak yang dipungut itu
adalah kebijaksanaan Umar bin Khattab teriiadap tanah pertanian yang
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berada di tangan orang-orang yang bukan Islam, diolah uniuk kemash-
lahatanumum. Bcrdasarkan pajak yang diwajibkan Allah terhadap tanah
yang berada di tangan kaum Muslimin, dipergunakan untuk kemash-
lahatan umum. Sctelah diadakan pertukaran pendapat antara Umar dan
para sahabat lainnya dari hal memungut pajak ini, maka tidak dipungut
dalam arti siksaan.

Keempat, pajak yang dipungut dari harta rempasan perang di
waktu mcnjalankan jihad. Dan apa-apa yang terdapat dari dalam perut
bumi, berupa logam, dan.hana yang tertanam dalam tanah. Olch syari’
empat pcrlima dari harta itu diberikan kepada yang memiliki, dan
sepcrlimanya lagi untuk kemashlahatan umum. Hal ini berdasarkan fir¬
man Tuhan yang berbunyi,-

jO)

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu
sabil (QS 8:41)

Empat pcrlima dari apa yang terdapat berupa logam, dan harta
terpendam itu dijadikan untuk orang yangmendapatkannya itu. Sedang-
kan sepcrlimanya untuk kemashlahatan umum.

Kelima, ma'cara-macam sanksi hukuman yang dijatuhkan itu
yaitu,- Hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman penganiayaan yang
■diperangi Allah dan Rasul, dan orang-orang yang memperbuat kebina-

saan di bumi. Yaitu kemashlahatan masyarakat seluruhnya.
)

Keenam, macam-macam sanksi hukuman ringan, diharamkan
bagi orang yang membunuh itu menerima warisan. Ini sanksi hukuman
ringan. Sebenamya sanksi hukuman negatif, tidak merupakan siksaan
tubuh bagi orang yang membunuh itu. Atau utang harta benda. Ini adalah
hak Allah, karena dalam hal ini tidak bermanfaat bagi yang teihunuh.
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Ketujuh.smksi-smksi hukumanyangdidalamnyaadapcngertian-
ibadat scpcrti kifarat bagi orang yang mclanggar sumpah. Kifarat bagi
orang-orang yangmcmpcrbukakanpuasanya dengansengajapadabulan
Ramadhan. Kifaraibagi orang yang mcmbunuh karcna salah, atau men-
zihar istcrinya. Sanksi hukuman yang dijatuhkan karena kejahatan itu
harus diadakan pcmbalasnya. Untuk ini dinamakan kifarat. Artinya
pcncbus dosa. Di dalamnya ada pcngcrtian ibadat. Karcna mcnjurus
dcngan apa yang mcrupakan ibadat dari puasa. Atau scdckah, atau
mcmcrdckakan liamba sahaya.

Seluruh macam sanksi macamnya ini adalah khalis bagi Allah.
Ditasyri’kannya untuk mcmantapkan kcmashlahatan umum hidup bcr-
masyarakgt. Tcrhadap si mukallaf hukuman ini tidak bolch dibcralkan,
dan scbaliknya yaitu mcringankan. Si mukallaf tidak kuasa mcnggugur-
kan kecuali hak dirinya. Dan tidak mcmiliki hak untuk menggugurkan
scrabahyang, atau puasa, atau haji. atau zakat, atau scdckah, atau pajak
yang diwajibkan, atau sanksi hukuman. Dalam hal ini dia tidak bcrhak
sama sckali.

Apakah yang mcrupakan hak khalis bagi mukallaf, misalnya
jaminan tcrhadap hilangnya harta bcnda. Yaitu hak khalis bagi orang
yang punya harta. Dia bolch bcrbuat scsukanya, mcnjarain atau tidak.
Mcmclihara bcnda yang dipcrtaruhkan itu adalah hak khalis bagi yang
mcmpcnanihkan. Mcmbayar utang adalah hak klialis bagi orang yang
berutang. Syari’ mcnctapkan hak-hak ini bagi yang punyanya. Untuk
mcrcka ilu bolch dilcbihkan jika mercka mcnghcndaki untuk di-
cukupkan hak-haknya. Dan jika mercka mcnghcndaki menggugurkan-
nya dan mcnurunkannya, karcna tiap-tiap mukallaf ilu bcrhak dalam
bcrtindak pada hak dirinya. Ini bukan mcrupakan kcmashlahatan umum.

Bila dalam hal ini digabungkan kcdua hak itu, maka hak Allahlah
yangmcnang, yaitu hukuman qazaf. Biladitinjau dari pihakini maka dia
mcrupakan bcnteng bagi nama baik umat manusia. Larangan bcrtindak
di luar batas dan'saling mclakukaivpcmbunuhan itu guna untuk meme-
lihara kcmashlahatan umum. Adalah hak AUah. Dari pihak lain dia
mengandung a’ib noda tcrhadap pcrcmpuan yang baik-baik yang di-
tuduh orang dia bcrzina. Dan menjunjung tinggi kcmuliaan dan martabat
pcrcmpuan. Mcnctapkan kcmashlahatan khusus adalah hak pribadi.
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Tapi pihak pcrtamalah yang Icbih jclas dalam hal sanksi hukuman.
Untuk ini hak Allahlah yang menang. Orang yang dituduh berzina itu
tidak dapat menggugurkan hukuman yang dijatuhkan kepada yang
menuduh, karena dia :idak kuasa menggugurkan hak Allah. Dan tidak
pula kuasa menegakkan hukuman itu dengan scndirinya, karena hu-
kuman-hukuraan itu adalah hak khalis bagi Allah. Atau dalam hal hak
Allahlah yang menang. Tidak ada yang menegakkan selain dari peme-
rintah suatu negara. Bagi si penjahat itu tidak kuasa raenegakannya
sendi r i .

Bilamana dikumpulkan kedua hak ini maka hak si mukallaflah
yang menang. Yaitu kisas terhadap orang yang raelakukan pembunuhan
yang direncanakan. Bila ditinjau dari satu pihak. maka kisas itu gunanya
supaya aman kehidupan orang dalam masyarakat. Orang merasa aman
terhadap dirinya, jadi merupakan kemashlahatan umum. Bila ditinjau
dari pihak lain, maka dalam hal ini akan melegakan dada keluarga yang
teihunuh. Mcmadamkan api kemarahan dan dendam mereka terhadap
orang yang membunuh itu. Ini merupakan kemashlahatan khusus. Tapi
dari pihak kctiga, merupakan kemenangan. Dan untuk ini hak si mukaUaf
itulah yang menang. Keluarga yang terbunuhitu boleh memaafkan, tidak
usah melakukan kisas. Kisas itu baru dijalankan bila ada permintaan dari
keluarga yang terbunuh.

Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi hukuman itu telah
ditentukan dalam A1 Quran. Hukum syar’i itu Lima macam. Di antaranya
merupakan hak khalis bagi Allah. Yaitu hukuman zina, hukuman men-
curi, hukuman bekeija pada sebidang tanah secara memsak, yaitu
dikeluaikan dari jemaah. Dalam hal ini apabilabeikumpul kedua hak itu,
maka hak Allahlah yang menang. Yaitu hukum perempuan yang baik-
baik. Dalam keduanya ini si pendcriia itu tidak kuasa memaalkan
terhadap orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak kuasa meraa*
lingkan sanksi hukuman itu terhadap dirinya sendiri, karena hak Allah
itu khalis danghaib. Si mukallaf tidak kuasamengguguricannya. Bergan-
tung kepada fatwa Imam A’m (pemerintah).

Dan di antaranya juga bila berkumpul padanya dua hak, maka hak
si mukallaflah yang menang. Yaim kisas. Orang yang dirugikan di sini
boleh memaalkan orang yang membunuh. Apabila hukuman tertiadap
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orang yang mcmbunuh itu dengan kisas, maka dia boleh memalingkan
pclaksanaan hukuman itu. Berfirman Tuhan' dalam A1 Quran,-

fi

Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang
merdeka. hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka
barangsiapa yang mendapat suaiu pemaafan dari saudaranya, hen-
daklah (yang memaqfkan itu) mengikuti dengan cara yang baik (QS 2:
78).

Dari apa yang dikcmukakan ini menerangkan dua hal yaitu,-
Pertama, liap-tiap hukuman syar’i itu di dalamnya terdapat hak

bagi Allah. Artinya untuk masyarakat. Tapi hak ini adalah khalis dan di
samping itu ada pula hak pribadi. Ada yang kuai dan ada pula yang
dikiialkan.

Kedua, bahwa syariat Islam itu terpecah-pccah. Penyclidikan
yang dilakukan mcngenai hal-hal yang berkenaan dengan kejahatan di
dalam hukum positif ncgarakiia (Mesir) dalam hal sanksi hukuman kisas
itu dijalankan terhadap pembunuhan yang dircncanakan. Dalam segi
kisas pembunuhan syariat Islam memberikan hak kepada pihak yang
dirugikan itu yaitu pihak keluarga yang terbunuh. Ini adalah hak Allah,
artinya untuk masyarakat. Undang-undang mcnguaikan bahwa hak yang
dirugikan itu Icbih kuat. Dia berhak menolak tuduhan dengan permin-
taan dijatuhkan hukuman kisas. Dia juga mempunyai hak, hukuman
kisas itu dimaafkan. Tidak jadi dilaksanakan.

Menunit susunan undang-undang maka ke dalamnya itu dimasuk-
kan hak AHah. Bagi pemerintah dalam hal orang yang dirugikan itu
diberi hak untuk memaafkan dan menolak atau mengubah hukuman
yang dijatuhkan itu. Turun tangannya salah scseorang famili yang
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dirugikan ini. Orang lain lidak berhak unink menggugurkan hukuman
yang dijaluhkan itu. Adapun undang-undang Hukum Positif, sanksi
hukum ini dijadikan hak khalis bagi masyarakat. Tuduhan terhadap
orang yang tcrsangka ini discrahkankepada jaksa. Pihak yang dirugikan
tidakkuasa mcmaafkan, dan tidak bolch sccaralangsung melaksanakan-
nya. Di sini yang berhak memaafkan dan langsung mclaksanakan ialah
A u l i l A m r i A’ m .

Sanksi hukuman yang dijaluhkan kepada isteri yang terbukti
bcrzina. Syari’at Islam mcnjadikan sanksi hukuman ini menjadi hak
khalis bagi Allah, artinya untuk masyarakat. Tuduhan itu diserahkan
kepada jaksa. Dialah yang mclaksanakan menuntut itu scbagai petugas
khusus yang berwenang. Di sini suami tidak berkuasa sama sekali. Tidak
diperbolchkan pribadi siapapun juga untuk menghentikan jalannya
tuduhan itu. Tidak dapai menghentikan pclaksanaan hukuman setelah
diputuskan. ADapun dalam hukum ncgara tuduhan itu tidak dapat
ditcrima, kccuali dengan pengaduan dari pihak suaminya. Dan suami itu
berhak menghentikan jalannya tuduhan atas isterinya itu. Apabila telah
dijatuhi hukuman, namun suami berhak menghentikan pclaksanaan
hukuman dengan ridhanya untuk mempergauli isterinya itu kembali.

Kaidah :3Dalam apa dibolehkan ijtihad
Tidak boleh melakukan ijtihad, bilamana dalam masalah yang

akan dipccahkan itu sudah ada nash tcrang-tcrangan menerangkanhya.
Ijtihad dalam istilah ushul yaitu melakukan jihad untuk sampai kepada
hukum syarT. dengan dalil, mencrangkan teiperinci mengenai syari’at.
Jika ada suatu peristiwa, maksud untuk diketahui hukumnya, menurut
syar’i yang di dalamnya terdapat dalil qathi’ yang menunjukkan, maka
yang begin! bukanlapanganbagi ijtihad. Di sini wajib mclaksanakan apa
yang ditunjukkan oleh nash. Karena selaraa yang qathi’ itu masih
terdapat yang bersumber dari Allah dan Rasul, maka tidak boleh di-
lakukan ijtihad.

Selama qathi’ itu masih menunjukkan maka tidak boleh memper-
gunakan hukum membahas dan melakukan ijtihad. Di atas dasar inilah

2 7 4



berdirinya ayat-ayat hukum yang menunjukkan maksudnya itu. Pcnun-
jukan ini jclas. Tidak mengandung takwU yang wajib mcmpraktekkan-
nya. Bukan lapangan bagi ijtihad dalam peristiwa-peristiwa yang tcr-
tutup. Bcrfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka der-
alah tiaprtiap seorang dari keduanya seratus kali dera (QS 24 :2)

Bukanlapangan ijtihad untukmcnenrnkanbcrapajumlah dcra itu.
Bcgitu pula kadar hukuman yang dijatuhkan atau masalah kifarat.
Bcrfirman Tuhann dalam A1 Quran.

Dirikanlah sembahyang dan bayarkanlah zakat (QS 2:110)

Sctclah ditafsirkan olch sunah amaliah, barn orang tahu apa yang
dimaksud sembahyang dan zakat itu. Bukan lapangan ijtihad uniuk
merigetahui maksudnya itu. Sclama ada nash tcrang-tcrangan menaf-
sirkan dengan sighatnya atau dengan apa yang mengiringinya itu berupa
tafsir atau pemyataan. Tidak bolch mclakukan ijtihad sclama ada nash
yang menerangkannya. Misalnya ayat-ayat A1 Quran yang ditafsirkan
oleh sunah mutawatirolch ahli-ahli tafsir. Seperti hadis yang mengenai
harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk ukuran ni-
sabnya dan ukuran yang wajib dikeluarkan.

Apabila ada peristiwa yang dimaksud untuk mengflahui hukum-
nya, padanya itu sudah terdapat nash dzanni wurud, dan dalil, atau salah
satu dari keduanya dzanni, maka di sinilah lapangannya ijtihad itu. Di
sini mujtahid itu membahas dengan dalil dzan datang dari sanadnya.
Jalan yang menyampaikan kepada kita dari Rasul. Perawi-perawinya itu
hams orang yang adil, kuat ingatan, dapat dipercayai dan benar. Dalam
hal ini ada perbedaan pendapat di antara mujtahid itu dalam mengukur
dalil-dalil itu. Di antara mujtahid itu ada yang* senang perasaannya
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terhadap perawi-perawi, dan sebaliknya, ada pula yang tidak senang.
Inilah yang merupakan sebab teijadinya perbedaan pendapat dikalangan
mujtahid tentang hukum-hukum amaliah.

Apabila ijtihadnya itu sudah dijalankan, sanad dalilnya itu sampai
kepada yang rae'nyenangkan hati. Ijlihad itu dUakukan guna uniuk
mcngetahui apa-apa yang ditunjukan oleh dalil tentang hukum-hukum
mengenai suatu peristiwa. Dalil itu menunjukkan dengan jelas mengcnai
arti. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kadan -̂kadang dalil itu berbentuk
a’m, kadang-kadang mutlak, kadang-kadang terhadap sighat amar atau
nahi. Dengan ijtihadnya itulah mujtahid sampai kepada ma’rifah,
menjelaskan sejelas-jelasnya atau dia mengubah, Yang a’m itu tetap
adanya atas umumnya, atau dia scbagai mukhasis. Demikian juga yang
mutlak atas yang di ithlakannya, atau dia sebagai muqaid. Amar itu bagi
yang wajib atau bagi lainnya. Nahi itu untuk haram atau untuk lairmya.
Dalam ijtihadnya itu dialah yang menunjukkan peraturan-peraiuran
pokok mengenai bahasa. Maksud-maksud syari’ dan prinsip-prinsip
umum, Dan scluruh nash-nash yang membina hukum. Dengan inilah dia
sampai kepada kesimpulan bahwa nash itu menutup atau tidak dalam
peristiwa ini.

Demikian pula apabila peristiwa itu tidak merapunyai nash yang
menjadi dasar atas hukumnya, maka di sinilah lapangan ijtihad yang
lebih luas Mujtahid mengetahui dan membahas hukum-hukum itu yaitu
dengan perantaraan kias, atau istihsan, atau istiah-hab, atau mara’atu!
’arf, atau mashalih mursalah. Kesimpulan,- Lapangan mujtahid itu
hanya dalam dua hal:

Pertcana, dalam peristiwa itu tidak terdapat nash sebagai pokok
pembicaraan. Dan kedua, dalam peristiwanya itu nashnya itu tidak
qathi’. Kalau terdapat nash qathi’ maka di sini bukan lapangannya
ijtihad.

Di atas inilah tegaknya Hukum Positif, hukum negara. Hukum ini
tcrtulis dalam Kitab Undang-Undang. Selama ada undang-undang itu
terang-terangan mengatakan maka di sini teks undang-undangnya itu
tidak boleh ditakwilkan dan diubah. Kalau hakim secarapribadi bcrfikir,
bahwa teks undang-undang itu tidak adil, maka tempat kembali hakim
itu dalam hal ini ialah kepada orang yang mensyariatkannya itu. Ucapan
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Hakim iiu hanya ringkas saja yaitu,- Hukum itu menurui kehcndak
Undang-undang.

Fasal29 Pcraturan Pemerintah mengenai tertib hukum kekeluar-
gaan itu bcrbunyi,- Apabila tidak terdapat teksnya undang-undang itu
yang tcrang-teranganmengatakan, maka hakim menjalankan hukum itu
dengan pcraturan-peraturan yang adil. Selama dalam undang-undang itu
masih ada teks tertulis yang terang-terangan mengalakan, maka bunyi
tcks itulah yang dijalankan.

Keahlian bagi ijtihad,- Telah dikemukakan di atas apa yang
tennasuk lapangan ijtihad, maka di sini kami jelaslah pula orang-orang
yang ahli uniuk mclakukan ijtihad. Disyaratkan umuk mcnctapkan
keahlian bagi ijtihad itu ada empat yarat.

Pertama, orang mcngetahui bahasa Arab. Menguasai kata-kata
dan mufradad mufradadnya. Dia mcmpunyai zuq dalam raemahami
metodc-metode yang dipakai dan berusaha supaya pintar dalam ilmu.
Luas pandangannya dalam adab sopan santun dan fasih dalam bcrsya’ir.
Mujtahid itu harus memahami nash-nash A1 Quran dan sunah. Menjalan¬
kan undang-undang ushul yang berkenaan dengan bahasa dalam meng-
anikan kata dan mufradad-mufradad.

Kedua, Dia mcngetahui A1 Quran. Maksudnya, dia itu alim
dengan hukum-hukum syari’at yang terdapat dalam A1 Quran. Menge-
tahui ayat-ayat yang bersangkut dengan hukum. Dari ayat-ayat itu dibyat
hukum. Sebab apabila dikemukakan suatu peristiwa, adalah mudah
baginya untuk mengemukakan setiap apa yang terdapat pada pokok
acara dari peristiwa itu dari ayat-ayat hukum dalam A1 Quran. Menurut
apa-apa yang disahkan dari sebab-sebabturunnyatiap-tiapayat tersebut.
Dan apa yang terdapat dalam tafsimya dari takwilnya dari hadis. Di atas
sinar inilah diambil kesimpulan hukum atas peristiwa itu.

Ayat-ayat hukum dalam A1 Quran itu tidak banyak. Dikhususkan
oleh beberapa orang ahli tafsir dengan tafsir yang khas. Dari itu ada
kemungkinan untuk mengumpulkan ayat-ayat yang tcrikat dengan satu
judul, masing-masing judulnya itu. Agar supaya memudahkan bagi
orang untuk mengembiikan persoalan kepada suatu kumpulan ayat A1
Quran yang mengandung hukum dalam masalak thalak umpamanya.
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Tiap-tiap ayat yang mengandung hukum dalam hal peikawinan. Dalam
masalah waris. dalam segi kejahatan pidana dan dalam segi mu’amalah.
Dan selain dan itu dalam bermacam-macam hukum A1 Quran.

Di antara yang mudah disebutkan di sini, yaitu di samping setiap
ayat, juga apa yang teidapat dalam mensahkan sebab-sebab turunnya.
Yang terdapat dalam hadis-hadis di dalamnya dijelaskan secara global.
Apa yang terdapat dalam hadis yaitu menafsirkan A1 Quran. Dengan
teibentuknya himpunan undang dalam A1 Quran, supaya mudah
mengembalikan kepadanya ketika diperlukan. Mudah merangkaikan
materinya kepada judul-judul yang dikehendaki. Harus memahami
setiap fasal dari seluruh judulnya itu. A1 Quran itu ditafsirkan sebagian-
sebagian. Dan ada orang yang selama memahami ayat, itu karena dia
berdiri sendiri.

Jfehga, Demikian juga, ilmunyaimhendaklah herd asarkan̂ nah.
Ada orang yang alim dalam hukum syar’i yang terdapat dalam hadis. Hal
ini adalah baik, karena dengan ini maka orang sanggup mengeraukakan
pada setiap Bab perbuatan mukallaf menunit apa yang terdapat dalam
sunah. Orang harus pula mengetahui tingkatan sunah itu. Sahih atau
dengan dha’if bersangkut dengan or̂ g-orang yang merugikannya itu.
Ada Ulama yang mengemukakan sunah Nabi itu dengan baik. Mercka
memeriksa sanad-sanad yang merawikan setiap hadis itu. Cukup banyak
bantuan yang diperlukan dalam membahas sanad-sanad, sehingga dapat
diketahui pada setiap hadis mana yang mutawatir, mana ymg masyhur.
mana yang shahih, mana yang hasan dan mana yang dha’if.

Demikian juga orang mengumpulkan haadis-hadis hukum. Di-
susun menuiut peihitungan Bab fikhi, dan pekeijaan-pekeijaan mukal¬
laf. Agar supaya mudah bagi orang untuk mengembalikan kepada apa
yang terdapat dalam hadis-hadis shahih, hukum jual beli, atau talak. atau
peikawinan, atau sanksi hukuman, atau lain-lainnya. Orang sanggup
mengembalikan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang terdapat pada
suatu judul dari judul-judul hukum. Berdasarkan inilah orang mema¬
hami hukum syar’i. Di antara kitab-kitab yang baik sebagai tempat
pengambilan, adalah kitab Naiiul Authar oleh imam Syaukani.

Keempat, mengetahui bentuk kias. Dan demikianlah, dengan
mengetahui hal-hal yang menerangkan sebab-sebab dan hukum tasyri’
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yang disyariaikan mcngcnai scbab-scbab hukum, Mcngctahui jalan-
jalan yang dilalui yang dibcntangkan olcli syari 'at untuk mcngctahui hal-
hal yang mcncrangkan scbab-scbab hukum itu. Hcndaknya dia alili
tcntang pcristiwa-pcristiwa hal ihwal manusia dan tcntang pcrgaulan
mercka itu. Schingga dia dapat mcngctahui apa yang mcyakinkan dalam
hal ini ada sebab hukum dari pcristiwa-pcristiwa yang tidak ada nash
yang mcngatumya. Hcndaklah dia ahli dalam kcmashlahatan orang
banyak dan lingkat pcngeiahuan'mcrcka itu. Dan apa yang mcrupakan
zari’ah kcpada yang baik dan yang buruk dalam masyarakat. Schingga
apabila tidak tcrdapat dalam kias jalan yang dilalui untuk mcngetaliui
hukum peristiwa itu. Melalui jalan-jalan Iain yang dibcntangkan olch
syari’at Islam untuk sampai kcpada kesimpulan hukum, jika dalam hal
ini tidak ada nash yang mcngatumya.

Ada tiga hal yang harus diperhalikan.

Periama, Bahwa ijtihad itu tidak ada pcmbagian. Artinya, dia
tidak menggambarkan adanya orang alim scbagai mujtahid, dalam
hukum talak, dan mujtahid yang lain dalam hukum jual bcli. Atau
mujtahid dalam hukum mcnjatulikan sanksi hukuman. Lain lagi, ada
pula mujtahid dalam hukum-hukum ibadat. Mujtahid itu scbagaimana
dikcmukakan di atas adalah scorang ahli dan tcguh pcndirian. Dcngan
itulah dia scbagai scorang mujtahid sanggup mcmahami nash-nash, dan
dari nash itulah dia membualikan hukum-hukum syar’i. Dapat mc-
nyimpulkan hukum-hukum mcngcnai suatu peristiwa yang tidak diatur
olch nash. Dalam hal ini orang-orang tclah mcncukupkan syarat-syarat
ijtihad maka dalam dirinya itu timbullah sifat tcguh pcndirian. Orang
tidak dapat menggambarkan kckuasaannya itu pada judul lain.

Mcmang orang yang dapat mcnggambarkannya itu adalah orang
alim khusus dalam masalali kcmasyarakai;m tanpa adanya sanksi
hukuman, atau ahli dalam masalali tinibulnya akibat hukum, tanpa
mcngctahui ilmu kcmasyarakatan. Tapi tidak bisa menggambarkan
kadar untuk ijtihad dalam judul hukum sclama ini. Yang menjadi tiang
bagi mujtahid dalam ijtihadnya ialah mcmahami prinsip-prinsip umum
dan jiwa tasyri’ yang disiarkan olch syari’. Dalam perbedaan hukum-
hukum itu dibina tasyri’nya. Jiwa tasyri’ dan prinsip-prinsip umum ini
bukan khusus mcrupakan piniu selain dari pintu-pintu hukum. Mcma-
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hami kedua hal ini adalah dianjurkan. Pemahaman itu belum akan
sempuma selain dari raencurahkan perhatian sungguh-sungguh. Seluruh
kesanggupan hams dicurahkan, dan hukum itu hams disyariatkan pada
Bab-bab yang disediakan. Mujtahidlah yang menjadi penunjuk d^am
hukum perkawinan. menerangkan sebab-sebab ditetapkan hukum jual
bcli. Mujtahid itu adalah seorang yang mcmpunyai ilmu yang cukup
dalam masalah hukum yang bcrsumber dari A1 Quran dan sunah. Dalam
hal ini dia dapat menghubungkan satu sama lain. Dari prinsip-prinsip
umum ini nantinya sampal kesimpulan yang benar.

Kedua, mujtahid, itu mendapat pahala. Orang-orang yang mela-
kukan ijtihad itu mendapat dua pahala. Satu pahala untuk ijtihadnya. dan
sam lagi kalau ijtihadnya itu benar. Kalau ijtihadnya itu salah, masih
mendapat satu pahala. Di sini kami kemukakan bahwa Allah tidak
meninggalkan yang tidak berguna kepada umat mansuia. Menumt
syari’at, tiap-tiap perbuaian yang dibuai oleh mukallaf itu merupakan
hukum. Tiap-tiap hukum itu adalah dalil yangmenunjukkankepadanya.
Ahli-ahli ilmu meminta dalil-dalil ilmu itu supaya dipeihatikan
sungguh-sungguh. Supaya dapat membentangkan hukumnya im. Ba-
rangsiapa yang telah mencukupi syarat, dalam hal ini yaitu ilmu penge-
tahuan maka hendaklah dia melakukan ijtihad sehingga sampai kepada
hukum. Di akan mendapat pahala atas ijtihadnya itu.

Diwajibkan kepadanya untuk mengamalkan ilmunya itu dalam
bidang hukum dan berfatwa ke arah mana ijtihadnya im diarahkan.
Menumt perhitungan bahwa hukum Allah itu adalah kuat. Dzannya im
kuat sebagaimana yang dikemukakan di atas. Jika sudah cukup kuat
maka wajib diamalkan. Tidak diwajibkan kepada lainnya menyerahkan
pekeijaan ini kepadanya, supaya dia melakukan ijtihad. Peikataan siapa
saja sesudah wafatnya Rasul yang ma’shum im, bukanlah mempakan
hujah yang hams diikuti oleh orang Islam di mana-mana. Juga diperbo-
lehkan kepada umum, yang bukan mujtahid, unmk melakukan ijtihad
dan mencipiakanhukum-hukum dari nash.Orang hams mengikut mujta¬
hid, dan menyerah kepadanya im jika dia benar. Hal ini berdasarkan
firaian Tuhan yang berbunyi,-

. I I I
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Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu penge-
tahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS16 :43).

Ketiga, Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan dengan yang seperti itu
pula. Kalau muj tahid itu berijtihad untuk suatu masalah dan di dilamnya
itu dia menjatuhkan hukuman dengan hukum yang dijalankan ke arah itu
oleh ijtihadnya. Sudah itu dikemukakan pula kepadanya gambaran dari
peristiwa ini lantas dia melakukan ijtihad kepada hukum lain, di sini dia
tidak diperbolehkan membatalkan hukumnya yang dahulu. Sebagai-
mana tidak diperbolehkan bagi mujtahid lain menyalaliinya pada
ijtihadnya itu membatalkan hukumnya. Karena ijtihad yang kedua ini
tidakicbihkuat dari ijtihad yang pertama. Ijtihad seseorang mujtahid itu.
bukan berarti lebih patut diikuti dari ijtihad mujtahid-mujtahid lain.
Membatalkan ijtihad dengan ijtihad pula akan menjurus kepada tidak
adanya kepastian hukum. Dan kepada tidak adanya wibawa hukum.

Umar bin Khattab pemah mcngadili suatu peikara dengan
hukum yang berlaku pada waktu itu. Sudah itu ijtihadnya itu berubah,
namun dia tidak mengubah hukumnya yang telah dijatuhkannya itu.
Malah dia mengadili peikara yang seperti itu juga dengan hukum lain.
Yang dijalankan iaiah ijtihadnya yang kedua. Katanya,- Yang itu atas
apa yang kami adili, dan ini atas apa yang kami adili. Abubakar
mcngadili bebcrapa peikara, dan Umar yang datang sesudah itu ber-
lainan dengan Abubakar pada peikara yang sama. Oleh Umar apa yang
diputuskan oleh Abubakar ridak dibatalkannya.

Berdasarkan hal ini maka scharusnyalah orang memahami
perkataan Umar bin Khattab kepada Abu Musa A1 Asy Ariy ketika
diserahi mengadili suatu perkara. Bila hukum tidak mengatumya apa-
apa yang teijadi pada waktu sekarang itu maka man hcndaklahberijtihad
sendiri. Di sini kami menganjuikan supaya man kembali kepada yang
benar. Kembali kepada yang benar im lebih baik daripada berlarut-larut
dalam kebath i lan.

K a i d a h : 4 M e n a s i k h k a n H u k u m .

Tidak ada nasikh bagi hukum syar’i dalam A1 Quran dan sunah
sctlah wafatnya Rasulullah SAW. Adanya hanya di masa Nabi masih
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hidup, yang lama-kelamaan secara berangsur-angsur lalu dijalankan
dengan tasyri’. Dan dalam lalu lintas perbaikan-peibaikan masyarakai
yang diadakan itu, dilakukan nasikh beberapa hukum yang, dijalankan
secara kulli danjuz-i.

Nasikh dalam istilah ushul yaitu membatalkan perbuatan hukum
syar’i dengan dalil. Pembatalan itu ada yang secara terang-terangan dan
ada pula secara diam-diam, baik secara kulli maupun secara juz-i, guna
untuk melakukan kemashlahatan. Mengemukakan dalil kemudian,
maka berarti melakukan nasikh teihadap perbuatan yang berlalu secara
d i a m - d i a m .

Hikmahnya, Nasikh ini jatuhnya ada yang pada tasyri’ Illahi, dan
ada pula pada tasyri’ wadhi’. Maksud dari tiap-tiap tasyri' itu adalah
sama, apakah dia Illahi atau wadhi’ yaitu menetapkan kemashlahatan
orang yang hidup dalam masyarakat. Kemashlahatan orang itu berubah-
ubah dengan berubahnya keadaan mercka. Hukum itu kadang-kadang
disyariatkan untuk menetapkan sebab-sebab yang dikehendaki oleh
kemashlahatan. Apabila hilang sebab-sebab ini maka tidak ada kemash-
lahatanitu yang kekal dari segi hukum. Sebagaimana yang pemah teijadi
beberapa orang utusan Muslirn. Mereka diutus ke Medinah pada hari
raya Idul Adha. Rasulullah bermaksud mengadakan persaudaraan di
antara mereka itu pada waktu yang agak lapang.

Nabi melarang kaum Muslimin menyimpan daging korban,
sambil menunggu para utusan itu mendapatkan waktu yang agak lapang.
Setelah mereka itu berangkat, bam kaum Muslimin dipeibolehkan
menyimpan. Kata Nabi SAW. Aku larang kamu menyimpan daging
korban, agar supaya kamu mengetahui bahwa daging itu panas. Maka
sekarang simpanlah. Bahwa keadilan tasyri’ itu dapat dirasakan dengan
jalan berangsur-angsur, bukan sekonyong-konyong. Di sini orang yang
mensyari’atkan itu merasa sukar memperbuatnya. Atau sulit bagi
mereka meninggalkannya. Secara berangsur-angsur ini ialah cara yang
dilakukan dalam menukar hukum. Sebagaimana yang teijadi pada
hukum khamar. Allah SWT tidak mensyariatkan haramnya itu pada
pcrmulaan tasyri’, tapi di sini Dia menjelaskan dosa besar dan man-
faatnya bagi orang banyak. Dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ini
bam mempakan persiapan dan sebgai pendahuluan untuk mengha-
ramkannya.
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Yang kemudharatannya itu lebih besar dari manfaatannya. Dibe-
narkan olch akal untuk menjauhkan diri daripadanya. Kemudian diper-
intahkan kaum Muslimin itu agar supaya jangan menghampiri sem-
bahyang di waktu mcreka sedang mabuk. Ini merupakan persiapan
kedua untuk mengharamkannya dan menjauhkan diri daripadanya.
Waktu-waktu sembahyang itu banyak Jumlahnya dan bcrcerai-berai.
Orang-orang Muslimin itu tidak merasa aman, minum lantas mabuk-
mabuk di waktu tiba waktu sembahyang. Kemudian datang nash terang-
terangan mengatakan bahwa khamar itu najis peibuatan setan. Dan
diperintahkan untuk menjauhkan diri daripadanya.

Demikian juga dalam masalah warisan. Pada permulaan Islam
masih tetap merupakan masa fitrah atas apa yang sudah leibiasa bagi
orang-orang jahiliah. Kemudian Islam mengadakan perubahan dengan
berangsur-angsur. Mula-mula dinasikhkannya masalah waris anak
angkat. Sudah itu dinasikhkannya pula warisan janji seiia dan saudara
angkat. Sudah itu disyariatkan pula hukum-hukura waris itu sccara
terisah-pisah. Dan dihancurkan asas yang tidak adil yang berlaku bagi
orang-orang jahiliah dalam masalah warisan.

Macam-macamnya, Ada yang berbentuk nasikh sharikh (terang-
terangan) dan ada pula yang beibentuk dhamnlam (dengan diam-diam)
Nasikh sharikh, bila nash yang disyariatkan itu terang-terangan pada
tasyri’ yang datang kemudian untuk membatalkan tasyri’ yang berlalu.
Misalnya, firman Tuhan yang berbunyi:
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Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang Mukmin mtuk
beroerang. Jika ada dm puluh orang yang sabar di antara kamu,
niscaya mereka dapat mengalahkan dm ratus orang musuh. Dan jika
ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, mereka dapat menga¬
lahkan seribu dari orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum
yang tidak mengerti. Sekarang Allah meringankan kepadamu dan Dia
telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika di an-
taramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan
dm ratus orang, dan jika ada di antara kamu seribu orang (yang sabar)
niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah.
Dan Allah beserta orang-orang yang sabar (QS8 :65 ●66).

Kata Nabi SAW,- Aku mclarang kamu keperkuburan, maka
sekarang berziarahlah kamu kepadanya. Karena berziarah kepeikuburan
im, mengingatkan kamu akan kehidupan akhirat. Kata Nabi SAW,- aku
larang kamu menyimpan daging korban, karena daging itu panas, maka
sekarang simpanlah. Nasikh yang terang-terangan itu banyak terdapat
pada tasyri’ wadh’i. Kebanyakan undang-undang yang dikeluarican itu
sama saja dbngan undang-undang di masa lampau. Dalam hal ini ada
nash itu yang terang-terangan membatalkan nash di masa lampau itu.
Atau membatalkan setiap hukum pada undang-undang di masa lampau,
karena berlainan dengan yang diundangkan sekarang ini. Sebagaimana
yang pemah teijadi pada teks Undang-undang Kerajaan Mesir,- Un-
dang-Undang Dasar tahun 1930, terang-terangan membatalkan Un-
dang-Undang Dasar tahun 1923. Begitu juga teks undang-undang tasjil
terang-terangan membatalkan teks undang-undang Hukum Perdata.

Adapun nasikh dhimni, di sini syari’ tidak ada mencantumkan
nash terang-terangan dalam tasyri’ yang datang kemudian untuk mem¬
batalkan tasyri’ yang berlalu. Tapi dia mentasyri’kan hukum yang
bunyinya bertentangan dengan hukum yang berlalu. Tidak mungkin
dicocokkan antara dua hukum, kecuali dengan membatalkan salah satu
dari keduanya. Maka dianggap yang datang kemudian ini menasikhkan
yang berlalu itu dengan cara diam-diam. Nasikh dhimni ini banyak
terdapat pada tasyri ’Ilahi. Berfinnan Tuhan dalam A1 Quran :
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Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu keda-
tangan (tanda-tanda maut) jika dia meninggalkan harta yang banyak,
benvasial untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (QS
2 ; 1 8 0 ) .

Ayai ini mcnunjukkan, orang yang mempunyai harta benda,
disaat-saat akan meninggal, hcndaklah dia berwasiat kepada ayah bun-
danya dan karib kerabatnya dari hal harta peninggalannya itu dengan
baik. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagianpusaka) untuk
anak-anakkamu. Yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang
anakperempuan (QS 4:U)

Allah menunjukkan masalah pembagian warisan setiap orang
yang mempunyai harta benda. Dan warisan yang banyak itu menurut
hukum yang berlaku. Pembagian ini tidak memperhitungkan hak yang
diwariskan itu sendiri. Hukum ini bertentangan dengan yang pertama.
Ini mcrupakan nasikh menurut pendapatjumhur. Untuk ini Nabi pemah
mengatakan sesudah turun ayat mengenai warisan ini,- Allah memberi-
kan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Tidak boleh
berwasiat bagi orang yang mewariskan itu.

Misalnya pada tasyri’ wadh’i, pcriniah raja dikeluarkan dengan
Undang-Undang Dasar 1923, memuat hukum-hukum yang beriainan
dengan undang-undang yang dahulu. Di sini tidak ada teks undang-
undang yang terang-terangan mcmbatalkannya. Maka dianggap dina-
sikhkan secara diam-diam. Undang-undang Hukum Pidana yang baru
tidak memuat teks yang terang-terangan membatalkan apa-apa yang
beriainan dengan Hukum Pidana yang lama. Nasikh di sini dUakukan
sccara diam-diam. Sebagian orang berpendapat tasyri’ itu cukup dengan
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nasikh secara diam-diara. Tidakusah nasikh terang-terangan. Karenahal
ini merupakan taktik tak-kid (menguatkan) di tempat yang tidak meng*
hendaki lak-kid. Tasyri’ orang yang mensyariatkan hukum bertentangan
dengan hukum yang disyari’atkan orang sebelumnya itu. Tidakmungkin
beikumpul keduanya itu. Menyimpang dari syari’at hukum yang dahulu.
Membatalkan tanpa memerlukan uraian. Karena hukum yang dahulu itu
ditarik kembali, aiau dibatalkan.

Nasikh itu kadang-kadang kulli dan kadang-kadang juz-i
Nasikh kulli, orang yang mensyari’atkan itu membatalkan hukum

syar'i sebelumnya. Membatalkan secara keseluruhannya dengan me-
rangkaikan kepada sedap pribadi mukallaf. Seperti membatalkan wajib
wasiat kepada ayah, ibu, karib kerabat, dengan tasyri’ hukum waris. Dan
melarang wasiat itu kepada orang yang mewaris (si pewaris). Sama
halnya dengan membatalkan masa iddah peiempuan yang kematian
suami yang tadinya satu haul (tahun) menjadi empat bulan empat hari.
Beriirman Tuhan dalam A1 Quran :

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan
nteninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya. Yaitu
diberi n< k̂ah sampai setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah
(dari rumahnya) (QS 2:240)
Sudah itu tuhan berfirman lagi yang bunyinya,-

f V i < .

Orang-orang yang meninggal dunia di antara-mu, dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari (QS 2:234).
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Nasikh juz-i, yaitu mcnsyariatkan hukum secara umxun, meliputi
seluruhpribadi mukallaf, keraudian hukum ini dibatalkandengan menis-
bahkan kepada sebagian ifrad. Atau mcnsyariatkan hukum itu secara
mutlak, kemudian dibatalkan denganmenisbahkan kepada bebcrapa hal.
Maka nasikh itu tidak membatalkan perbuatan itu dengan hukum per-
tama yang dijadikan dasar. Tapi membatalkannya itu dengan menis-
bahkannya kepada ifrad atau kepada bebcrapa hal. Contoh yang de-
mikian itu ialah firman Tuhan yang bcrbunyi,-

Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik
(berbuatzina)danmerekatidakmendatangkanempatorangsaksi,maka
deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera (QS 24:4).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengkazaf (menuduh
beraina) perempuan yang baik-baik, tidak mengemukakanbukti atas apa
yang dituduhkannya itu, maka orang ini hams di dera delapan puluh kali
dera. Sama saja, apakah suaminya yang menuduh itu atau orang lain.
Berfirman Tuhan dalam A1 Quran

4 i

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka itu sendiri,
maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan noma
Allah. Sesungguhnyadiaadalahtermasukorangyang benar(QS24:6).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengkazaf itu sua¬
minya, maka dia tidak di dera, tapi dilaknati oleh isterinya itu. Nash
kedua ini menasikhkan hukum kazaf dengan menisbahkan kepada
suaminya saja. Nasikh ini adalah juz-i. Apabila yangpertama raensyari-
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atkan hukum a’m atas umumnya, atau mutlak, kepada yang di ithlakan-
nya. Kemudian setelah hukum itu disyarialkan maka teijadilah masa
fitrah bagi sebagian ifradnya. Atau dikaitkan keapdanya dengan suatu
kaitan. Adapun apabila terdapat a’m di dalam undang-undang wurud, di
dalam undang-undang itu sendiri terdapat pula takhsis sebagian ifradnya
itu dengan hukum maka takhsis ini adalah menerangkan maksud a’m,
bukan nasikh. Demikian pula tentang adanya kaitan, menerangkan
maksud dan mutlak bukan nasikh.

Inikah pengertian ahli-ahli ushul yang mengatakan,- Sebagian
ifrad itu dikeluaikandari hukumnya. Atau mengaitkanmutlak itu dengan
suatu kaitan. Apabila dalU itu berhubungan dengan tasyri’ hukum a’m,
atau mutlak dianggap sebagai bukti bagi maksud a’m, atau mutlak
disamakan dengan istisna. Bukan dianggap sebagai nasikh. Hukum-
hukum syar’i itu disyariatkan secaraberangsur-angsur selama dua puluh
dua tahun satu bulan. Tapi setelah wafatnya Rasul, dan setelah ditet-
apkan tasyri’ ini maka dibukukan menjadi satu undang-undang. Yang
khas itu sebagM pemyataan bagi a’m. Yang muqaid itu pemyataan bagi
mutlak, tanpa melakukan penyelidikan ayat demi ayat, surat demi surat
yang di dalamnya terdapat ayat Selain dan itu apa yang dinashkan dan
nasikh dan mensukh.

Kadang-kadang nasikh itu ditasyri’kan oleh hukum urituk meng-
gantikan hukum. Sebagaimana nasikh wajib wasiat kepada ibu, bapak
dan karib kerabat tentang pembagian warisan. Juga sebagaimana halnya
nasikh tentang menghadapke Baitulmukadis dalam sembahyang dengan
menghadap ke Kakbah. Nasikh tentang menentukan masa iddah bagi
perempuan-perempuan yang kematian suami dengan menunggu masa
satu t̂ un, dengan iddah menunggu empat bulan sepuluh hari. Dan
kadang-kadang nasikh itu tanpa membatalkan hukum seperti nasikh
kaw in mu t ’ah .

Hukum yang disyariatkan itu diperbolehkan sama dengan hukum
yang dinasikhkan. atau lebih daripadanya teihadap mukallaf. Juga
diperbolehkan menyulitkan kepada mereka. Membatalkan dan meng-
ubah hanya dilakukan untuk kemashlahatan para mukallaf. Kadang-
kadang meraperlakukan hukum untuk kemashlahatan itu, merupakan
hukum yang sulit bagi mereka tentang yang dimansukhkan itu. Diha-
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ramkan khamar dan judi itu merupakan hal yang sulit bagi mcrcka itu
daripada mcmperbolchkannya itu. Tapi maksudnya adalah untuk ke-
mashlahatan. Berfirman Tuhan dalam A1 Quran.

Apasaja ayacyang Kami nasikhkan, atauKamijadikan (manusia)
lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau
yang sebanding dengannya (QS 2:106).

Dimaksud dengan yang lebih baik tentang apa yang mcmpcrbaiki
keadaan bagi mukallaf. Sama saja keadaannya, yang sulit, atau yang
sama, atau yang lebih ringan. Inilah yang dimaksud dengan ayat A1
Quran yang bcrbunyi,- Tidaklah Kami menasikhkan ayat.

Apa yang menerima nasikh dan apa yang tidak menerimanya.
Bukan setiap nash yang terdapat dalam A1 Quran atau sunah itu

pada masa Nabi masih hidup yang dinasikhkan oleh nash yang datang
kemudian. Tapi di antara nash-nash itu ada yang disebut nash muhka-
maat, pada dasamya tidak menerima adanya nasikh, yaitu,-

Pertama. nash yang mengandung hukum-hukum asasi, tidak
mengalami pcrbedaan dengan berbedanya keadaan orang dalam masya-
rakat Dan tidak membcdakan yang baik dan yang buruk dengan perbe-
daan penilaian. Sepcrti nash-nash yang mengandung wajib beriman
dengan Allah, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya dan hari kemudian.
Dan seluruh dasar-dasar akidah dan ibadah. Seperti nash-nash yang
menetapkan keutamaan berbuat baik kepada ibu dan bapak, benar, adil,
membayaikan amanah kepada ahlinya. Selaindari itu apa yang tidak
bisa digambarkan adanya yang buruk pada suatu hal. Teihadap ukuran
apa saja, sepcrti nash-nash yang menunjukkan atas asas keburukan syirik
kepada Allah, membunuh diri tanpa hak, durhaka kepada ibu dan bapak.
bohong dan zalim. Selain dari itu dari apa yang tidak bisa digambarkan
kebaikannya dalam hal apa saja. Di antara contoh yang semacam ini
terdapat pada fasal 156 dan 158 Undang-Undang Dasar (Mesir) yaitu
yang tidak menerima nasikh.
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Kedua, nash-nash yang mcngandung hukum, ditunjukkan oich
sighatnya itu sendiri untuk menguatkannya. Mcnguatkan itu lidak
memerlukan nasikh. Scpcrti hukum Tuhan dalam mencrangkan hukum
kazafterhadappercmpuan-perempuan yangbaik-baik,-Janganlahkamu
terimakesaksian mercka buat sclama-lamanya. Lafadz seiama-lamanya
itu, menunjukkan bahwa hukum ini adalah untuk seiama-lamanya. Dan -
seperti sabda Rasul yang bcrbunyi,- Jihad itu terns sampai hari kiamat,
Keadaan berlangsung terns sampai hari kiamat itu menunjukkan bahwa
dia kckal buat seiama-lamanya sclama kckalnya alam dunia.

Ketiga, nash-nash yang menunjukkan peristiwa-pcristiwa yang
teijadi dan membcritahukan tentang terjadinya sesuatu. Seperti firman
Tuhan yang berbunyi,-

Adapun kaum Tasamud, maka mereka telah dibinasakan dengan
kejadian yang luar biasa. Adapun kaum A'd maka mereka telah dibina¬
sakan dengan anginyang sangat dingin lagi kencang (QS 69 :5-6).

Rasul mengatakan,- Aku ditolong dengan kelakutan sebulan
peijalanan. Nasikh ini menasikhkan khabar berita bohong bagi orang-
orang yang mengabarkannya. Bohong itu mustahil bagi syari’at. Ketiga
macam nash ini lidak menerima nasikh. Dan selainnyailu menerimanya
pada pcimulaan atas syari’, ariinya pada inasa RasuUullah masih hidup,
bukan sctelah wafatnya.

Apa yangdinasikhkanMcnurut pengertian umum, nash itu tidak
boleh dinasikhkan kecuali dengan nash pula, yaitu nash yang lebih kuat
daripadanya. Di atas dasar inilah nash A1 Quran itu ada yang dinasikhkan
dengan ayat A1 Quran pula, dan ada pula dinasikhkan dengan sunah
mutawatir. Semuanya itu adalahqathi’ dan mempunyai kekuatan. Sunah
yang tidak mutawatir kadang-kadangjugamcnasikhlan antarasaiu sama
lain, karena masth mempunyai kekuatan. Kadang-kadang dinasiklikan
dengan nash A1 Quran dan sunah mutawatir karena ini lebih kuat
daripadanya.

2 9 0



Nash A1 Quran yang menunjukkan masa iddah perempuan yang
kematian suaminya iiu yaitu dengan haul (setahun) lalu dinasikhkan
dcngan nash A1 Quran, menunjukkan lama iddah itu hanya empat bulan
sepuluh hari. Nash yang menunjukkan haram liap-tiap mayat itu, khusus
dcngan sunah amaliah mutawatir menunjukkan boleh mayat ikan laut
dan yang dikuaikan oleh Rasul dengan sabdanya yang berbunyi,- Suci
aimya dan halal mayauiya. Nash A1 Quran yang menunjukkan wajib
mclaksanakan ayat wasiat dikaitkan dengan sunah amaliah yang di-
larang mclaksanakan wasiat lebih dari sepertiga. Dan dikuatkan oleh
Rasul dengan sabdanya pada hadis Mu’az yang berbunyi,-Sepertiga dan
sepertiga lebih.

Di dalam sunah ada larangan berziarah keperkuburan, sudah itu
diperbolehkan kembali. Juga ada larangan menyimpan daging korban,
sudah itu dipeibolehkannya kembali. Dan lain-lain. Bcrdasaikan ini
maka tidak boleh menasikhkan nash A1 Quran atau sunah yang muta¬
watir, atau dcngan kias. Karena yang kuat itu tidak boleh dinasikhkan
dengan apa yang kurang kuat. Oleh sebab itu maka ditetapk^, bahwa
tidak ada nasikh bagi hukum syar’j dalam A1 Quran atau sunah sesudah
wafatnya Rasul. Karena setelah wafamya Rasul itu maka terputuslah
datangnya nashdan menetapkan hukum. Maka tidakmungkin lagi orang
menasikhkan nash dengan kias atau ijtihad.

Tidak boleh menasikhkan. Tidak ada nasikh pada hukum wadh’i
atas dasar ini, maka tidak boleh menasikhkan hukum kecuali dengan
hukum yang lebih kuat. Teks Undang-Undang Dasar tidak boleh dina¬
sikhkan kecuali dengan teks undang-undang dasar itu sendiri. Teks
undang-undang tasyrira-isiah boleh dinasikhkan oleh undang-undang
kerajaan yang bersangkut dcngan tasyri’ yang penting-penting. Dan oleh
teks undang-undang dasar.

Dari apa yang dikemukakan ini dapat diambil kesimpulan bahwa
nash itu tidak boleh dinasikhkan kecuali dcngan nash pula. Nash itu tidak
boleh digambarkan untuk dinasikhkan oleh ijmak. Karena apabila nash
itu qathi tidak mungkin akan diadakan sidang ijmak atas perlainannya
kecuali dirangkaikan kepada nash. Nash yang dirangkaikan kepada
ijmak itu inilah dia nasikh.

Hukum tetapkan dengan kias itu tidak boleh dinasikhkan dengan
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yang seperti itu pula. Apabila raujtahid telah mengambil kcsimpulan
hukum tentang suatu peristiwa dengan jalan kias, kemudian dia meng¬
ambil kesimpulandengankias pula, dia sendiri, atau mujtahid lain dalam
peristiwa yang serupa, hukumnya berlainan dari yang pertama, makahal
ini bukanlah nasikh bagi hukum pertama. Dia hanya menjelaskan bagi
batalnya dalil pertama. Kias tidakbolchmenasikhkan hukum syar’i yang
telah ditctapkan dengan kias atau ijmak. Karena bukan dalam susunan-
nya. Maka kias tidak boleh menasikhkan hukumnya dan lidak boleh
menas ikhkan hukum.

Kaidah :5Yang bertentangan dan yang menguatkan
Apabila teijadi pertentangan dua nash terang-terangan, maka

wajib melakukan pembahasan dan berijtihad pada suatu perkumpulan
dan mencari penyesuaian antara keduanya itu, dengan cara yang baik
tentang cara mengumpul dan menyesuaikaa Kalau hal ini tidak ada,
maka wajiblah melakukan pembahasan dan berijtihad untuk mengu¬
atkan salah satu kedua hal tersebut dengan jalan taijih. Apabila ini juga
tidak ada, maka di sini orang hams mengetahui sejarah dat^gnya.
Menyusul nasikh bagi yang terdahulu. Jika tidak diketahui sejarah
datangnya, maka dihentikan dulu mcngeijakan kedua hal tersebut.

Apabila teijadi pertentangan dua kias atau dua dalil bukan dari
nash dan belum dilakukan taijih salah satu dari keduanya itu menyim-
pang dari penunjukan dari alasan yang dikemukakan. Pertentangan di
antara dua hal, artinya dalam bahasa Arab menghalangi masing-ma-
singnya itu. Pertentangan antara dua dalil syar’i, artinya dalam istilah
ushul, memperlakukan tiap-tiap keduanya itu pada suatu waktu memper-
lakukan hukum pada peristiwa yang berlainan tentang apa yang diper-
lukan oleh dalil lain. Misalnya firman Tuhan yang beibunyi,- Dan orang-
orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri,
maka hendaklah isterinya itu menahan dirinya (masa iddah) selama
empat bulan sepuluh hari. Nash ini berlaku umum. Tiap-tiap perempuan
yang kematian suami, diperiukan iddahnya empat bulan sepuluh hari.
Sama saja, apakah dia hamil atau bukan Firman Tuhan yang berbunyi,-
Perempuan-perempuan yang mengandung, iddahnya yaitu menunggu
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sampai anaknya itu lahir. Sama saja, apakah dia kemadan suami atau
ditalaki oleh suaminya.

Perempuan yang kemauan suami. sedangkan waktu dia dalam
hamil. Peristiwa ini memperlakukan nash pertama, yaitu masa iddahnya
itu empat bulan sepuluh hari. Dan memperlakukan trash kedu|. yaitu
sampai anaknya itu lahir. Kedua nash ini benentangan mengenai suatu
peristiwa.

Peneliiian yang dilakukan tertiadap pertentangan kedua dalil
syar'i ini tidak lain selain apabila kedua dalil syar’i dalam satu kekuatan.
Apabila satu iebib kuat dan yang satu lagi, maka hukum yang berdasar-
kan dalil itu harus mengilcut kepada yang lebih kuat. Tidak menoleh
kcpada perbedaan yang diperlaukan oleh dalil yang satu iagt. Berdasar-
kan ini roaka tidak dilakukan peneliiian pertentangan antara nash qathi’
dan nash dzinniy. Begitu juga antara nash, ijtnak dan kias. Ada
kemungkinan teijadi pertemangan antara dua ayat dan dua hadis yang
mutawaiir. Atau antara dua hadis yang mutawatir, atau antara dua kias.

Patut juga dicatat sebagai tambahan, bahwa tidak terdapat perten¬
tangan antara dua ay^ atau antara dua buah hadis sahih, atau ayat
dengan hadis sahih. Apabila sudah jelas ada penentangan antara dua
buah nash dia hanya pada zahimya saja yang benentangan, karena Udak
jelas bagi akal kiu. Tidak ada yang merupakan penentangan hakild.
Yang mensyariatkan itu hanya satu lagi bijaksana. Tidak ada kemung¬
kinan akan terbit daripadanya itu dalil yang memperlakukan hukum pada
satu peristiwa, dan yang bersumber dan dia sendiri dalil lain yang
diperlakukan pada peristiwa itu sendiri hukum yang beriainan pada suatu
w a k t u .

Jika terdapat dua buah nash yang pada zahimya benentangan.
maka di sini hams dilakukan ijtihad dalam hal memalhtgkan keduanya
itu menurut kenyataan itu. Dan berdiri di aias hakiki maksud kedua luisfa
itu ialah bcrsih bagi yang mensyariatkan itu. yang alira lagi bijaksana
dari pertemangan yang teijadi pada syariamya. Jika ada kemungkinan
unmk menghilangkan penentangan menurut zahir kedua nash itu hams
dikumpulkan dan disesaikan antara keduanya. Adanya penentangan ini
karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan keduanya itu. Misalnya
firman Tuhan yang beibunyi,*
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3 ^ ^

Diwajibkan atas lumu apabila seseorang di aniara kamu keda-
tangan (landa-uinda) maut. jika dia meninggalkan hana yang banyak,
berwasiailah kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara makritf (QS
2●J80).

Allah men^ariaikan bagimu lentang (pembagian pusaka unmk)
anak-anak-mu Yaitu bagian seorang laki-laki soma dengan bagian
dam orang anak perempmn (QS 4:11).

Ayai pertama mewajibkan kepada si pewaris apabila dia dekai-
dekat akan maut hendaklah dia beiu’asiat lemang hana peitinggalannya
kepada ibu. bapak dan karib kerabat dengan baik. Sedangkan ayat kedua
mewajibkan bahwa tiap-tiap mereka ini yaitu.- ibu, bapak, anak-anak
dan karib kerabat. beihak atas haru peninggalan dengan wasiai AUah.
bukan wasiat si pewaris. Pada zahimya kedua ayat ini benentangan. Ada
kemungkinan dapat disesuaikan kedua ayat tersebut. karena yang
dimaksud oleh ayat surat A1 Baqarah ialah,- ibu. bapak, dan karib ke¬
rabat, sepeni ada perbedaan agama.

Misal kedua. firman Tuhan yang berbunyi,- Orang-orang yang
mcninggal dunia di amara kamu dengan meninggalkan isteri-isieri
(hendaklah para isteri) itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat
bulan sepuluh hari. Dan firman Tuhan yang beibunj'i,- Perempuan-
perempuan yang sedang mengandung, iddahnya sampai anaknya itu
lahir. Ada kemungkinan sesuai kedua hal ini. Perempuan yang mengan¬
dung keroatian suaminya im iddahnya yang teijauh ditentukan yaitu
sampai anaknya itu lahir sebelum empat bulan sepuluh hari, dihitung dan
tanggal meninggalnya suaminya itu. Masa menunggu itu baru sempuma
yaitu empat bulan sepuluh hari. Jika telah berialu masa empat bulan
sepuluh hari. tapi anak yang dikandungnya itu belum juga lahir. maka dia
hams menunggu lagi sampai kandungannya itu lahir.
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Dengan jalan mcngurapu] dan menyesuaikan yaim mentakwilkan
salah saiu dan kcdua nash ini. aninyadipalingkandari zaliimya. Dengan
ini lidak ada lagi penemangan. Dari jalan mengumpul dan menyesuai¬
kan. maka dianggap salah sani dari nash ini dikhususkan oleh
lainnya. Aiau dikaiikan unruk diiihlakan. Maka dikeqakan dengan khas
pada lerapatnya dan dengan a’m selainnya. Dikcrjakan dengan kaiian
pada tempamya dan dengan mutlak pada selainnya.

u m i i m

Jika lidak mungkin dikumpul dan dUesuaikan antara kedua nash
yang benemangan ini. Idta lihai mana yang Icbih kuat aniaia kedua nash
iiu. Di sini hams diadakan laijih. Apabila dalam pembahasan iu, jelas
tampak salah satu di amaranya itu yang lebih kuai, di sini klta pakai dalil
yang kuat Hal ini akan jelas. karena kedua nash itu tidak sama
tingkamya. Kadang-kadang taijih itu dari pihak jalan dalil-dalil yang
dikemukakanmaka yang ditunjukkan itu hams dikembalikan kepadanya
dengan nash atas yang ditunjukkan kepadanya itu dengan isyarai nâ
Di sini ahli-ahli lafsLr inengembalikannya kepada yang zahir, ataumash.
Untuk penentangan dan taijih ini iclah dikemukakan beberapa con-
toh.

Jika tidak mungkin dikumpul dan disesuaikan antara kedua nash
ini, dan tidakmungkinditaijihkan antara yang satu kepada yang saiu lagi,
maka hams dilihai sejarahnya. sumber dari keduanya itu dari orang yang
mentasyrikan. Apabiia telah diketahui salah satu dari keduanya itu. mana
yang terdahuiu dan mana yang kemudian maka hendaklah dikeijakan.
Untuk mengetahuinya ini maka hams kembali kepda sebab-sebab wmn-
nya ayai, dan daiangnya hadis-hadis. Sckalian contoh-comoh yang
dikemukakan dalam nasikh, maka ada beberapa ayathukiun pada bagian
aval lain. Dalam hai ini hams diketahui bahwa nasikh itu daiangnya
kemudian dari apa yang dimansukhkannya itu.

Jika tidak mungkin dikumpul dan disesuaikan antara kedua nash
itu. tentu tidak akan ditaijihkan yang satu kepada yang satu lagi. Tidak
akan diketahui langgal daiangnya kedua nash itu. Maka terhentilah dalil
dalil yang dikemukakan. Dipeihadkan dalam hal mi dalil hukum ter*
hadap suatu peristiwa yang di dalamnya ada penentangan dengan dalil
yang bukan dari keduanya. Seakan-akan peristiwa itu tidak ada nash.
Inilah gambar yang dipeiiukan bukan wujud yang dipunyai.
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Jika terdapat pertentangan aniara dua dalil syax’i, bukan nash.
Seperti pertentangan antafa dua Idas, maka ini kadang-kadang adalah
pertentangan yang hakiki. Karena kadang-kadang salah saw dan kedua
kias itu salah. Jika ada kemungkinan menjarjihkan salah saw dari kedua
kias iw. ini hams diteijakan. Dengan jalan mentarjihkan kias yang saw
ini kepada yanĝ aw lagi, maka salah samnya im merupakan sebab diberi
nash. Sebab yang saw lagi diambil kesimpulannya. Atau adalah sebab
salah saw dari keduanya iw diambil kcsimpulan dengan jalan penun-
jiiifan nash. Dan sebab yang saw lagi diambil kesirapulan dengan jalan
yang sesuai.

Inilah lapangannya ahli-^ ushul dengan menyesuaikan atau
memaijihkan nash-nash dan kias-kias yang bertentangan iw. lapangan
ini masih luas. Jalan mentaijihkan iw adalah jalan yang diieiapkan pada
prinsip-prinsip taijih umum. Misainya perkataan yang bcrbunya.- Apa-
bila benemangan yang haram dengan yang diperbolehkan iw. maka
yang kuai ialah yang diharamkaa Lagi perkataan.- Apabila ada perten¬
tangan antara larangan dengan yang ddak dilarang, maka yang di-
dahulukan ialah larangan.
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